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"4 tfOU udm fènde,,
Me këtë fjalë t' urtë orakuli i famëshëm i Delfëvet 

priste dhe përshëndette shpresëtarët e vizitorët e ndrysh- 
më, që vijnin në këtë faltore historike, ose për të parash- 
truar nderimet e respektet e tyre ndaj Apollon-it, ose për 
të kërkuar mendimin e profeteshës s'inspiruar dhe priftë- 
reshës Pythì, e cila interpretonte dëshirat e Perendisë mbi 
t' ardhmen e fatevet si të privatëvet, ashtu edhe të qyte- 
tëvet e të shtetëvet të vjetërsisë. Mbi një vënd të posa- 
çëm e të dukëshëm të hyrjes së orakulit ishte shkrojtur 
në formë mbishkrimi kjo fjal' e urtë dhe kush do që hyn- 
te në faltorën, nuk ishte e mundur të mos i shtinte sytë 
dhe të mos këndonte këtë fjalë. Aqë rëndësi të madhe i 
jepnin kësaj të diturit e faltores, që mereshin me redaktimin 
e me interpretimin e të thënavet të Pythisë !

Po edhe filozofë e-.moralistë të çquar të kohës së 
vjetër theksonin e çmonin rëndësin' e kësaj përshëndetjeje 
hyjnore. Sokrati p. sh., q'u-muar veçanërisht me fiiozofinë
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praktike e me lumturin' e njeriut në këtë botë, lavdëron 
tepër këtë fjalë dhe e quan tliemel e bazë të lartësimit 
mora! të njeriut. Perendija, thotë filozofi i madh, dyke i 
përshëndetur vizitorët me këtë përshëndetje, na jep të 
kuptojmë se kjo fjalë është fort e dobishme dhe e nevoj- 
shme për përsosmëninë morale e shpirtërore të njeriut. Po 
në këtë mendim është dhe Ciceron-i, i cili në veprat e tij 
filozofike nuk pushon së ngrituri gjer në qiell influencën 
e jashtëzakonëshme q' ushtron njohja e vetës «nosce te 
ipsum.y> mbi formimin e karakterit të njeriut.

Po ç' kuptim ka valle kjo fjalë e urtë, që lavdërohet 
aqë shumë prej filozofëvet e moralistëvet të vjetër ? Mos 
kërkon të thotë, se duhet të njohim vetën t' onë nga pik- 
pamja trupore e lëndore ? Mos do të thotë, se është ne- 
vojë të vëzhgojmë e të studijojmë rastet e përjashtme që 
na rrethojnë gjatë jetës, kushtet nënë të cilët jetojmë ose 
nevojat e ndryshme që takojmë or' e çast në këtë jetë ? 
As pak. Një interpretim të këtillë nuk i japin as një nga 
moralistët që përmendmë më siper ; edhe Sokratl edhe 
Ciceron-i janë në një mendim për sa i përket shpjegimit 
e kuptimit të drejtë të fjalës : Gnothi safton ose nascete 
ìpsnrn do të thotë këtë: të kqyrim me kujdes e ië studi- 
jojrnë mire boiën t' onë shpirtërore, prirjet e shpirtit, ve- 
sët e liga që mund të ketë, dobësit' e ndryshme të karak
terit, e përgjithësisht dispozitat që kanë hyrë në mënyrë 
të ndryshme në shpirtin t ’ onë edhe e kanë pushtmr këtë. 
Këtë studim duhet t'a bëjë çdo njeri, se, si pas Sokratit, 
ky vëzhgim e kjo vei-njohje ësht baza e themeli, ku mund 
të mbështetet mi vonë përmiresimi shpirtëror, ngritja mo
rale e njeriut dhe fisnikimi i karakterit e i ndjenjavet të tij.

Që të sjellë këto përfundime ky studim, nuk duhet të 
jetë nië ; kqyrje e dhatë dhe thjesht theoritike, po është 
nevojë të shoqërohet e tc pasnhet prej një përpjekjeje të
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forte, për te çdukur' veset e liga që mund të zbulojë, e 
për të luftuar pa pushim kundër tyre, gjer sa t' i çdukë 
krejt e t' i zevëndësojë me vetija e dispozita të mira. Po 
nuk u-bë ky veprim, ësht'i tepërt e i pa dobishëm çdo stu
dimi e çdo njohje e vetës. Mund të gjesh e të konstatosh 
të meta shpirtërore, dyke vëzhguar botën t' ënde shpirtë- 
rore ; po çdobi ka për t' ardhur, në qoftë se ti në rast 
q’ i zbulon këto të meta, nuk mer një vendim të prerë, 
që t' u çpallësh këtyrevet luftë të pa mëshirëshme dhe të 
mundohesh t' i çkulësh nga shpirti e t' i flakësh atje tutje? 
Si mund të quhet themel përparimi shpirtëror e moral 
njohja e vetës, po të mos pasojë një vullnet i fortë për 
pajosjen e shpirtit me vetija të virtytëshme ? Kuptohet 
pra vetiu, se fjala e urtë «njih-e vetën t’ ënde» nuk ka as 
një rëndësi e dobi, po të qëndrojë vetëm në një studim e 
në një njohje të thatë, pa shkakëtuar te njeriu një dëshi- 
rë për zgjim nga lethargu i ligësisë në të cilin ndodhet, 
e për .pastrim të shpirtit nga mëkatat që rëndojnë mbi atë 
si një shkëmb i mërzitur.

Po edhe feja e jonë e shenjtë i jep një rëndësi të 
veçantë vetë-njohjes e vetë-studimit. Kur na porosit Shpë- 
timtari të mos shëkojmë alën në syt' e tjetrit, po trarin 
t' onë, çna thotë tjetër, përveç se të këqyrim vetën t' onë, 
të zbulojmë trarin (mëkatat që kemi) dhe të përpiqemi t'a 
largojmë nga shpirti i ynë? Dhe Apostulli kur na këshi- 
llon të provojmë e të studjojmë vetën t' onë, para se të 
paraqitemi përpara kungatës së Shenjtë, nuk kupton tjatër 
gjë, për veç se vët-njohjen e vetë-studimin e imtë të gjen- 
djes s’ onë shpirtërore. Gjithashtu këtë kuptim psikoliogjik 
ka edhe mysteri i pendesës ; që të pendohet njeriu për 
mëkatat që ka bërë ose që ka, kuptohet vetiu se më pare 
duhet t' i gjejc e t’ i zbulojë këto mëkata, e ky zbulim 
mund të bëhct vetëm e vetërn me anën e vetënjohjes e 
të vetë-studimit. z
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Kur pra studimi dhe njohja e vetës s’ onë quhet si 
një gjë e dornosdoshme për lartësimin e shpirtit t' onë 
dhe rekomandohet nxehtësisht si prej doktrinës Hyjnore 
të Ungjiliit, si edhe prej filosofëvet e moralistëvet të vje- 
tër që nuk largohen shu'më nga parimet Ungjillore, kur 
thomi, puna qëndron kështu, është detyrë e çdo të krishteri 
të vërtetë t ’ i shtrohet këtij vet-studimi dhe të përpiqet pa 
pushim të njohë mirë shpirtin e tij me gjithë dispozitat 
e mira ose të liga që mund të ketë. Ç' do pasonjës i 
Krishtit e çdo njeri që nuk është shtënë me mish e me 
shpirt pas fitimit e pas shijimit të të miravet lëndore, po që 
i jep një rëndësi të veçantë përmirësimit të tij shpirtëror 
e moral, duhet çdo ditë të dispozojë një kohë të shkur- 
tër, për t' a kqyrur vetën e për të gjykuar sjelljet e vep- 
rimet e tij gjatë ditës. Në fund të ditës i tërhequr më 
një anë ose në shetitje e sipër, ie t' i hedhë sytë në ngjar- 
jet e ditës dhe le të vëzhgojë me qetësi, se si kaloi kjo 
për atë : Mos bëri vallë nonjë pa drejtësi ? Mos nxorri 
nga goja no një fjalë të keqe, no një fjalë me të cilën 
piagosi nofta ose lëndoi shpirtin e.tjetrit? Mos nuk e plo- 
tësoi mirë detyrën që pati ? Mos u-suail keq me superio- 
rët ose me inferiorët e tij ? . . .

Pasi këto pyetje t'i bëjë me vete dhe të shohë qartazi 
realitetin e të vërtetën, le të iavdëroië vetën atje ku është 
për të lavdëruar, dhe le të qërtojë e të kritikojë vetën për 
gabimet e për mëkatat që mund të ketë bërë. Po nuk 
duhet të mjaftohet me aqë vetëm : është nevojë t' i 
shoqërojë këto qërtime dhe me një pendesë të fellë e 
të kthjelltë e me një vendim të prerë, se të nesërmen 
s' ka për të ndjekur rrugën e shtrembër, po do të 
heqë dorë nga çdo mendim ose veprim i keq që béri 
gjatë ditës së kaluar. Duhet të japë fjalën përpara 
ndërgjegjës së tij dhe përpara Zotit q' i sheh e i
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kupton të gjitha, se do të bëhet njeri krejt i ri e i ndry- 
shëm me anën e vullnetit të tij të fortë dhe me ndihmën 
e Zotit, i cili as njeriut nuk i a kursen ndihmën e madhe, 
mjafton të kërkohet me gjithë shpirt e me gjithë zemër.

Kjo punë d. m. th. studimi dhe kqyrja e vetës është 
mire, si kundër thamë, të bëhet çdo ditë. Po sidomos të 
Djelavet e të Kremtëvet mund të bëhet në një mënyrë 
më sistematike dhe më dobi-prurëse. E Djela natyrisht 
dhe e kremtja ësht e destinuar së pari për t' ardhur njeriu 
në afrim e në bashkëfjalim me Zotin me anën e ceremo- 
nivet Kishëtare; për veç kësaj duhet përdorur si ditë çlo- 
dhjeje nga mundimet e javës e si ditë dëfrimi shpirtëror 
e trupor të lejueshëm; po, sa mirë do t' ishte sikur të dis- 
pozonte njeriu nga këto ditë një kohë të shkurtër qoftë 
dhe gjysmë ore vetëm, për të gjykuar sjelljet e veprimet 
e tij gjatë javës së kaluar e për të parë, siç thomi, lio- 
garet shpirtërore e morate të tij !

O ju, që tregoni një interesë të gjallë për lartësimin 
e shpirtit e të karakterit t'uaj! Mjiheni mirë vetën t’ uaj, 
studijojeni me kujdes botën t ’ uaj shpirtërore dhe vendosni 
pa vonesë çdukjen e të metavet, që mund të nxjerë para 
jush vetë-njohja e vet-vëzhgimi. Një veprim i këtillë, për 
veç që do t'ju çel rrugën e lumturisë në këtë jctë, po 
do t'ju sigurojë dhe lumturin’ e amëshuar në botën tjatër, 
n' atë botë, q’ është caktuar për shpirtërat e kuiluara dhe 
të pastërta.

Shpresëtari

MENDIME T’ ARTA

Njeriu në këtë jetë niund të ketë aqë pak kohë per V ush- 
truar virtytin, sa kohë ka ay që peshkon margaritare: nafta dy 
caste vetëm.
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£ .  Q u e m t

Këtë të vërtetë (d.m.th. se edukimi moral i njeriut nuk 
mund të bëhet pa ndihmën e doktrinës fetare) e provon në 
mënyrë të qartë historija që nga kohët e vjetra gjer në ditët e 
sotme. Me të vërtet; po të hedhim një sy në popujt e vjeter, 
kemi për të parë se feja e atëherëshme, ndonse ishte e metë 
dhe nuk qëndronte në një lartësi morale të lavdëruarshme, me 
gjithë këtë ushtronte një farë influence mbi moralin e njerës- 
vet, e prandaj gjente kjo përkrahje të nxeh.të nga ana e filozo- 
fëvet e moralistëvet më të çquar t’ asaj kohe, si të Sokratit, Pla- 
tonit, Plutarkut, Virgjilit, Ciceronit etj. Ojithashtu është konsta- 
tuar e provuar prej historisë, se sa herë në luftimin midis shkeneës 
ose shoqërisë dhe fesë, mundej kjo e fundit dhe pushonte për 
kohësisht së lojturi rol në marëdhënjet e ndryshme shoqërore 
ose private, atëhere shënohej një rënje morale e njerësvet, një 
sundim i tmershëm i së ligës dhe një prapësim i përgjithëshem 
si në fushën e përparimit mora! e shoqëror, si edhe 'n'ate të 
çvillimit intelektual e shkencor. Përkundrazi, kur në këtë luftim 
triumfonte feja dhe parimet fetare, popujt mernin një hov të 
madh përparimi e lulëzimi, virtyti e drejtësia rregulionin marë- 
dhënjet e qytetarëvet si në jetën politike e shoqërore, ashtu 
edhe n’ ate private e familiare, shkenea dhe ditarija çvilloheshin 
me çape të shpejta dhe poezia me artet e tjera lartësoh ;shin e 
ngjiteshin në një lartësi, ku qëndronin madhështore e lavdëro-
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manët — që të kufizohemi vetëm në popujt që lojtnë një rol 
të madh në qytetërimin e botës — gjer sa nderonin parimet 
fetare dhe gjer sa feja, sa do e metë kjo, rregullonte marëdhë- 
niet e tyre të ndrysbme, përparuan e u-lartësuan si në pikëpamje 
poliiike e ushtarake, ashtu edhe n' atë letërare, shkencore e ar- 
tistike; po kur u-çduk shpresëtarija dhe frika e Perendisë e 
bashkë me këtë dhe nderimi i ligjit moral dhe i parimevet mo
rale, q’ atëhere pikërisht filloi demoralizimi i këtyre popujvet, 
çkatërimi familiar e shoqëror, çdukja e çdo mendimi e ndjenjeje 
të lartër, e më në fund humbja e lirisë dhe pushtimi i tyre prej 
popujsh barbarë dhe t' egër. 'J;

Po kryengritja Franceze ka dhënë provën më të qartë, se 
as filozofia as morali filozofik e abstrakt. nuk mundin të sjeilin 
dobi në punën e edukatës, po nuk pati kjo ndihmën e vlefshme 
të fesë e të mësimevet fetare.. Si kundër dihet, në kohën e kësaj 
kryengritjeje u-çpall një luftë e egër kundër fesë së krishtere 
dhe kundër klerikëvet. Ndjekësit e çmendur përveç të tjeravet, 
vendosnë të çpallin luftë edhe kundër mbretërisë qiellore dhe 
të dekretojnë mos qënjen e Perendisë!!! Po Robespier-i me 
shokët, dyke parë se përfundimet e këtyre. vendimevet suallnë 
kulmin e anarqisë morale e shoqërore, i modifikuan këto dyke 
vendosur me një dekret tjatër besimin në qënjen e një fuqije 
të lartër dhe në pavdekësin’ e shpirtit, e dyke krijuar kështu një 
fe të re, një fé  fiiozofike, e cila do të zinte vëndin e fesë së 
ndjekur. Me një herë u-vu në zbatim ky dekret i çmëndur dhe 
mësimi fetar u-hoq nga shkollat e Francës, dyke u-zëvëndësuar 
prej moralit filozofik. Po ky eksperiment i rezikëshëm nuk vo- 
noi të sjellë pasojë të vajtuarshme : parimet dhe theorit'e 'doktri- 
nës matèrialiste u-përhapnë me shpejtësi rufeje në tërë kiasat 
shoqërore, u-çduk çdo mendim e çdo veprim i virtytëshëm, 
u-shojt çdo dëshir’e lartër e çdo ndjenjë fisnike, filloi veprimi 
i tërbuar i së ligës pa as një fre e as një ndalim, shoqërija 
përgjithësisht po ecënte me çapë të shpejtë drejt greminës e 
anarqisë, drejt abysses morale të tmershme, q’ ishte gati të the- 
thijë dhc të pcrpijc çdo gjë njerëzore e fisnike q’i kishtc mbc- 
tur akoma popullit Francez tc shkretë. Po atëhere pikërisht dol!i 
në shesh rcaksioni e kundërshtimi sbpëlimtar që çfaqet. sic di
het, në çdo kohë e në çdo vënd, sa herë kuçedra e ligësisë
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arrin kulmin e çvillimit dhe e veprimit të saj: njerës të çquar 
t'asaj kohe ngritnë zërin e tyre të forte si brenda në parllament, 
si edhe përjashta, dhe u-vërsulnë me tërë fuqit’ e tyre kundër 
doktrinës afetare, dyke theksuar rrezikun e madh q’ i turej ri- 
nisë Franceze nga përhapja e parimevet të materializmës nëpër 
shkollat. «Ju, ligjëvënës filosofë, bërtiti në mbledhjen e të pesë 
qintëvet deputeti Mersie, ju jini shkakëtarë t’anarqisë shoqërore, 
mbasi patte kuximin të luftoni fenë, pa të cilën as gjë e mirë
nuk mund të bëhet në shoqëri.......... Fìlozofi e afetarëvet! Ti
përthave çdo ndjenjë pjerëzore në zemërat t’onà, se ti na më-
sove se s’ ka as Perendi, as nonjë fuqi shpirtërore.... . «Jini
të çmëndur, në qoftë se besoni se mundnit’a edukoni popullin 
vetëm me anën e gramatikës e t’ edukatës filozofike» thriste një 
tjatër deputet, Demolier-i, dyke përbuzur reziqet, që mund të 
shkakëtonte propozimi i tij për t'u-këthyer përsëri në fen’ e 
krishterë t' atërvet të tyre. Edhe deputeti Lekaz, një nga më të 
çquarit njerëz t’ asaj kohe theksoi rëndësin’ e fesë dhe influencën 
e saj mbi moralin e popujvet. «Vetëm Krishterimi, tha, ësht’ i 
Zoti të shuajë vullkanin e imoralitetit q’e përvëlon Francën dhe 
q’ e kanos me një çkatërim të plotë». «.Përbuzja e fesë, thoshte 
i madhi ligjëvënës Portalis, këput lidhësën e fortë që lidh mo- 
ralisht qytetarët, përthan ndjenjat fisnike e njerëzore, forcon 
prirjet e dëshirat egoistike......... dhe i shpje njerëzit e popujt
në greminën e paralizisë e t’ anarqise morale».

Po edhe më vonë shkrimtarë në Francë me ndjenja anti- 
fetare, dyke dashur të luftojnë e të shërojnë krizën morale 
t’ atdheut të tyre, u-shtrënguan të predikojnë nevojën e parime
vet fetare për edukimin e mirë të rinis Franceze. Kështu p. sh. 
Scherer-i, materialist dhe afetar fanatik, shkruante në vitin 1884 
midis të tjeravet dhe këto : «Kriza e tëmerëshme morale që ka 
pushtuar Francën, ka rjedhur nga përhapja e parimevet të ma- 
terializmës, të cilët parime dobësuan e çduknë besimin në një 
fuqi sipërnatyrore dhe vunë në dyshim besimin në lirin’ e vull- 
netit të njeriut. Ësht’ e vërtet — dhe unë vetë kam ndihmuar 
në këtë pikë, — se bëhen përpjekje të mëdha për të mbështe- 
tur iden’ e detyrës c të ligjit moral, po mjerisht ! Detyra q’ i 
thotë miërgjegjës 4i ke detyrë», që të snundë të sjellë pemë, 
është nevoië të bazohet mbi një mbështetje auteutike e jashtë
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çdo dyshimi, e një mbështetje të këtillë më kot do të kërkojmë 
lark Perendisë dhe fesë. Ligji moral nuk ka as një rëndësi dhe 
as një fuqi, në qoftë se nuk buron prej një fuqije sipërnatyrore; 
gjithashtu dhe jeta nuk ka as një vleftë, po të mos lidhet me 
amëshurinë. Morali është një fjalë e thatë dhe e çveshur prej 
çdo kuptimi e çdo rëndësije praktike, në qoftë se nuk ka si 
parim një fuqi të pa lëndëtë dhe si themel lirin' e vullnetit të 
njeriut. Mbi këtë pikë ësht'i kotë çdo bisedim e çdo kundër- 
shtim. Fuqija e detyrës dita ditës po dobësohet nga shkaku i 
përhapjes së doktrinës- atheiste dhe afetare, e përpara kësaj 
gjëndjeje të vajtuarshme duhet të pohojmë, se titujt, për të cilët 
mburej qytetërimi i ri, u-rrëzuan dhe në një pjesë të madhe 
u-çduknë».

Këto mendinie ië Scherer-it i përsëritnë dhe i mprojtnë 
me fuqi të jashtëzakonëshme dhe të tjerë personalitete të çquar 
t’ asaj kohe, e sidomos I. Simon-i, j cili dyke kritikuar një nga 
projekt-ligjet e arësimit që bënte fjalë për një moral filozofik e 
shkencor, thoshte këto nga tribuna e Senatit të Francës: *Të 
shënoni dhe emërin e Perendisë në projektin që po na para- 
qitni; të shtoni se detyra e pare e mësonjësit është — çvillimi
i detyravet që ka njeriu kundrejt Perendisë................  Punëtorëf
e qytetëvet nga atheizma hidhen në kryengritje e në grindje 
civile; ata të katundevet nuk imitojnë kolegët e tyre të qytete- 
vet, mbasi ata ruajnë akoma parimet e tyre fetare dhe nuk ha- 
rruan të zenë në gojë emrin e Zotit; po me të mësuar doktri- 
nën e atheizmës, do të kemi dhe ne katundet Kommunën si 
kundër e patmë dhe në qytetet».

Nënë influencën e këtyre predikimevet një frym'e re filloi 
të dominojë ne jetën politike e shoqërore të Francës, një frymë 
e vaditur me parimet shpëtimtare të fesë e një frymë kundër- 
shtare me predikimet çkatëronjëse të doktrinës atheistike. Franca 
mori rrugën e përparimit e të lulëzimit dhe e ndoqi këtë gjer 
në fund të shekullit XIX, kur për fat të keq dolli përsëri kun- 
dërshtim e iuftë midis shtetit e klerit, dyke përfunduar në ndar- 
jen e kishës nga shteti dhe në largimin e mësimit fetar nga 
shkollat e shtetit.

oo \ P t-o ti^Sc \s-\c\ n H a r iA  p ViiH lmr rlbf* j p
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penduan drejtonjësit e fateve të saj, dëshmojnë qartazi pohimet 
që kanë bërë dhe nisiatorët e shkakëtarët kryesorë të kësaj 
ndarjeje. Për veç Briand-it, i dii pas luftës së madhe të vitit 
1914-1918 çfaqi në shumë raste hidhërimin e tij për këtë ridarje, 
janë për të shënuar veçanërisht ato që ka shkrojtur i njojturi 
politikan R. Poankare. Ky me një letër q’ i dërgoi abbas-ë Berzei 
në vrtin 1928 shkruan këto : «Është një diçka, të cilën njeriu i 
moshës s ' ime ka detyrë t' ja ju thotë. Kur isha kimdër klerit 
dhe gjatë karierës s’ ime politike luftonja çdo gjë që përkrahej 
prej klerit. tashi që po sjell para syvet të shkuarën dhe shoh 
se u-rrëzua theza t’uaj, po s’ u-vu një tjatër në vënd të saj; tashi 
pra kur po i shoh këto, pyes vetën t’ime, në se nuk ka ardhur 
koha të kërkojmë no një rregull tjatër për jetën. Si do qoftë, 
sa do i vogël patriot që të jem, e ndjej për detyrë të bëj një 
ndreqje e një rindërtim: nga ju  klerikët katholikë do të fitojë 
përsëri Franca atë që hatnbi, d.m.th. shpirtin e saj».

Kështu pra gjatë shekujvet historike të ndryshme është 
vënë re dhe është theksuar prej njerëzish të çquar, se edukata 
morale e popujvet ësht’ e pa mundur, në qoftë se kjo nuk ka 
për bazë e për themel kryesor mësimet fetare dhe edukatën fetare.

MENDIME T’ARTA

Të bëheni të përsosur ju, sikundër i përsosur është Ati i 
juaj q'është në qiell; tha themelonjësi i fesë s ’ onë. Po njerëzija 
e dobët u-habit dhe u-mverdh përpara kësaj porosije. Prandaj 
Shpëtimtari u-shpreh më qartë : Të doni njëri tjatrin.

* #*
Si kundër rëzet e diellit, ashtu edhe ato të drejtësisë dhe 

të së vërtetës nuk shuhen kurrë; ndritin e çkëlqejnë prej vetiu.
* * *

Besimi është puri themeltar i çdo shoqërije njerëzore. Mbi 
besimin themeiohen. e mbështeten miqësija, nmrtesa, tregëtija dhe 
terë marëdhënjet e tjera midis njerësvet; në se dikush e lëviz 
këtë gare, tronditen të gjitha e bjenë.



N ë kalimin e jetës s' uaj

H e. f ’m p a s o j . . .
“Ay që do të më vijë pas, te të mohojë veten, 
le të ngrerë kryqin e vet e le të më pasojë,,.

Tregojnë se në krye.të.një bulevardi të New-Yorkut një 
grup besimtarësh shpresëtarë kishin ngritur një kryq të math 
mbi të; cilin qe zografisur Krishti i kryqëzuar. Përmbi kryqin 
kishin vënë një tabele ku me shkronja të mëdha e të kuqe, ki
shin shkruar: «ay që do të më vijë pas, le të mohojë veten, le 
të ngrerë kryqin e tij e le të më pasojë».

Sa nga udhëtarët qëllonte që t' a shohin ketë pamje vërtet 
prekëse, ishte e pa mundur të mos qëndrojnë qoftë edhe per 
pakë minuta dhe të mos i falin të Kryqëzuarit disa mendime 
lutjeje.

Një drekë vjeshte, dal nga dal, me kryet ulur dhe me 
fytyrë të vrejtur kalonte prej atij vendi dhe një njeri i mërzitur, 
avokati Filip Tomson. Disa halle jete, disa ngjarje të tmerëshme, 
e kishin hedhur në mendime dhe në një gjendje dëshpërimi.
Pa ditur as ay vetë ku shkonte, si një fletè e verdhë vjeshte që 
e sjell era andej e këtej, u-ndoth pa dashur n’atë bulevard. I vinin 
në mendje një mij e një mendime deshpëronjëse që e shtynin 
deri në vet-vrasje. Për një moment ndalet, qëndron para të 
kryqëzuarit dhe e veshtron me vemendje. I u-duk sikur Ay kish 
ndehur duart, prej vrymavet të të cilëvet pikonte gjak, dhe si
kur ftonte të tërë të dëshpëruarit dhe fajtorët që t'i vijnë pranë. 
Këndoi dhe mbishkrimin me shkronjat e kuqe dhe i u-duk si
kur qe shkruar prej vet të kryqëzuarit me gjakun e tij të çmuar, 
U-pushtua prej një rëqethjejë dhe ekstazi. Sa prekëse qenë ato 
fjalë ! Thua se ishitv shkruar kastën për atë. Fytyra e tij ndry- 
shoi; nxori kapelën, gjunjëzoi para të kryqëzuarit dhe nga buzët 
e tij dolli një lutje e nxehtë, e shoqëruar edhe prei një rrëfimi 
lotësh. Në atë lutje ay jipte premtimin se do të bëhej pasonjës
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i Tìj, se do të sakrifikonte jetën e tij për Të dhe se do të zbatonte 
pikë për pikë ligjën e Ungjillit. Edhe vërtetë. Qysh atëhere 
jeta e tij ndryshoi. Vjete të tëra i dhënë pas shërbesës së Un
gjillit u-bë një pasonjës i nxehtë i Krishtit dhe solli shumë nje- 
rës nga greminat e mëkatit në udhën e drejtë të virtytit.

' v- *  *

■ '  . *

Në krye të bulevardit të jetës qëndron madhështore pamja 
e të kryqëzuarit dhe fton me zë të fortë tërë udhëtarët e lodhur 
dhe të këputur që t'a pasojnë dyke u drejtuar të gjithëve po
ato fraza: «Ay që do të më vijë pasë...... .». Zëri i tij hyjnor
dhe madhështor tingëllon qysh prej shekujsh nër zemrat e nje- 
rësvet dhe zgjon ndjenjat më të ëmbëla dhe vendimet më të 
bukura. As një rrugë s’ësfit aq e bukur sa rruga e Tij, dhe as 
një ftesë s' ësht aq zyrtare sa ftesa e Tij. Mbretërit dhe krerët 
e botës, mobilizojnë dhe detyrojnë ushtarët që t'i pasojnë, por 
Ay fton dhe nuk detyron as një. Vetëm kërkon, që ay i cili 
dëshiron t'i vijë pas, të mohojë pikë së pari vet-veten. Vë një 
kusht që duket i zorëshëm, se dëshiron që i tërë njeriu të jetë 
i Tij, sikundër ushtari, kur rregullohet në ushtëri, ësht i dety- 
ruar të lerë shtëpinë dhe nje/ëzit e vet, grua, fëmij, prindër, 
ara, punë, zakone, bile edhe vet robet, për të veshur roben 
ushtarake. Po kështu do të mohojnë veten edhe ata që kanë 
për të pasuar Atë. Do të mohojnë vallë -shtëpin e tyre, njerëzit 
e tyre, çdo gjë që kanë të dashur në këtë botë? Jo. As pak. 
Do të mohojnë «un-in» e tyre mëkatar, çdo send d.m.th. që-ka 
lidhje me jetën e mëkatit, çdo send që e largon njeriun prej 
Zotit. Do të hedhin tej mëkatin, siç hedhim tej rroben e vjetër 
për të veshur një tjetër të re e të pastër. O ! 'Sa e bukur ësht
këjo këshillë e Krishtit: «Le të mohojmë vet-veten......» / Jeta e
mëkatit ësht një jetë e mjerë. Mundet për një moment t' a gë- 
njejë njeriun me premtimin e Iumturisë, po e heth më vonë në 
baltë. Jeta e tij bëhet leckë dhe i vjen ndoht dhe atij nga vet- 
vetja, siç i vjen ndobt dhe nga një robe të leckosur dhe të ndyrë.

Por këjo s’ësht e mjaftë, që njeriu d.m.th. i dii dëshiron 
të pasojë Krishtin, të mohojë vet-veten, të pastrojë zemrën nga 
çdo ligësi dite të veshnjë roben e bardhë të jetës Krishtërore.



Vë edhe një kusht tjetër Krishti; e'këshillon njeriun që të ngrerë 
edhe një kryq : «dhe le të ngrer'è Kryqin e vet e le të më pa- 
sojë» thotë Zoti.

Më duket sikur e shoh Atë përpara dhe pas Atij shumica 
e shenjtorëvet ;dhe të drejtëvet. Të tërë së bashku ngjiten në 
rrugën e ngushtë dhe të përjetëshme të Qolgothajt. Ay mban 
në krye kurorën prej gjembash dhe pr-ej fytyrës rjedhin pika 
gjaku nga të çpuarit e gjembavet. Në krahë mban Kryqin e 
rëndë dhe pas Atij tërë shumica tjetër me fytyrë të verdhë por 
të gëzuarshme, me robe të bardhë, që e zbardhoi «Gjaku i 
qëngjit» të Apokalipsit. Të tërë e pasojnë n'atë rugë të ngushtë 
e të përpjetë dhe gjithsejcili mban në supët nga një kryq: as 
një nga ata që e kanë pasuar deri sot s’ ka mbetur pa Kryq. 
«Dhe le të hgrerë Kryqin e vet». Ësht Kryqi i dhimbjes, i ha- 
llevet, herë i rëndë dhe herë i lehtëy pas fuqisë së gjithsejcillit. 
Të tërë pasonjësit e Tij e kanë parasyshë se o pakë, o shumë, 
do të provohen pasi dhe shenjtorët të gjithë, disa me gjakun e 
tyre e disa me ushtërimet shpirtërore, fituan hirin e math të 
jetës Krishtërore. Lum ay që e mban mirë këtë kryq. I për- 
ngjan kapidanit, që në kohë , fortune, mban timonin fortë deri 
sa të qetësohet deti dhe të mërrijë në liman. Do t'a kërcënojnë 
të Krishterin dallgat e jetës, çpifje, ndjekje, urrejtje, pasione, 
kundërshtime të brëndëshme, luftëra, mungësa financiare, sëmu- 
ndje, vdekje personash të dashur dhe aq e aq mundime të tjera 
në këtë botë. Por ay, gjithënjë në kërpbë dhe i forte, do të 
ndjekë rrugën e ngushtë dhe të përpjetë të të drejtëvet e të 
shenjtorëvet, në krye të cilëvet qëndron Ay, që, qysh natën e 
parë që erdhi në botë e deri në fninutën që dha shpirtin dhe 
tha fjalën përkujtimore lU-mbaruam, ndjeu dhimbjen në gradën 
më të lartë të sajë. Mire po, pas Kryqit të Gollgothajt, vjen 
triumfs i Ngjalljes. Ata që do të provojnë vuajtjet e hidhura të 
jetës dhe do të ngjiten bashkë me Atë në Golgothan e dhinib- 
jes, do të shijojnë dhe gëzimin e Ngjalljes, sepse jeta e jonë 
përbëhet prej anditezash. Eshtluftë dhe triumf, errësirë dhe dritë, 
dimër e verë, dhimbje e gëzim, thellësirë e lartësirë, furtunë e 
qetësi, por qetësi që s' do të tronditet kurrë për ata që do të 
kalojnë pa frikë detin e turbulltë të jetës dyke ndjekur në mes 
të natës së egër rrugën slipresëprurëse të Parit fe Ndritshëm.

____________________ JET A KRISTIANE__________________ 13



14 JETA KRISTIANE

*

Nër thellësirat e Asisë, kur erërat fryjnë me fuqi dyke 
ngjarë si një qarje rënkonjëse, njerëzit thonë se janë rrënkimet 
dhe të qarat e mbretëreshës së Savvasë, e cila përmes erëravet 
të forta, ose përmes vapës së verës udhëton e lodhur për t' i 
sjellur Solomonit të famëshëm, që e admiroi dhe e dashuroi 
për mençurinë e tij, thesarët e saj të paçmuarshëm.

Në është e vërtetë që këjo mbretëreshë me tërë mundimet 
e lodhjet e një udhëtimi aq të gjatë, nuk u-kursye të ecnjë për 
shumë kohë që të (pasojë Solomonin, me sa dashuri dhe vet- 
mohim duhet që edhër ne, miq të nxehtë të Krishtit, t’i sakrifi- 
kojmë të tëra për Atë! Le të mos dyshojmë pra. Le t'a pasojmë!....

B.

MENDIME T ’ARTA

Valët e egëra q’e largojnë landrëtarin dhe q’ e shtyjnë 
lark atdhet të tij, janë tnë pak të tmershme dhe më pak të tër- 
buara, se sa pasionet që ka njeriu dhe që mandohen t'a largojnë 
nga rruga e drejtë.

* * *
~ *

Sjellja është pasqyra që tregon fytyrën e se cilit.

*

Njerëzit përgjithësisht shpresojnë dhe kanë besim në pa- 
surinë e në sendet e tjera të kësaj bote. Për kundrazi sa më të 
lumtura do t ’ ishin, në qoftë se <d a linin Zotit kujdesinë e kë~ 
tyre sendeveth.

* *%

Karakteristika kryesore e të krishterit është dasharija e 
kthjelltë dhe pa pikë ipokrizije.

* 5?*

Ushtrimi është nënë e çdo sendi të përsosur e të mbaruar.



Nga kryeveprat e Gojartit
'&itjts. dlie ed.uh.imi i fëmijëvei

JU prindër, që dëshëroni t' edukoni mirë fëmijët t’ uaj, dë- 
gjoni me kujdes se çthotë Pavli për këtë punë: <Ju atërit, mos 
i zëmëroni fëmijët t ’uaj, po t ’ i ritni dyke i mësuar e dyke i 
këshilluar si pas porosiravet të Zotit».

Siç shëkoni pra, apostolli i Krishtit nuk tha «t' i doni fë- 
mijët»; pse vallë? sepse dashurin’ e prindërvet ndaj fëmijët e 
ka kallur dhe e kërkon natyra vetë, e prandaj e quajti të te- 
përme të këshillojë e të porositë gjëra, të cilat natyra vetë i 
kërkon dhe i urdhëron, Po çtha ? «Mos i zemëroni e mos i tidezni 
fëmijët t ’uaj». D.m.th. edhe në rast se fëmijët bëjnë nonjë ga- 
bim, sikundër ësht' e natyrëshme për moshën e re, nuk duhet 
t’ i ndreqni e t' i sillni në rrugën e drejtë me zemërime, me 
bërtitje, me frikësime, e me dënime brutale e despotike; për- 
kundrazi, t’i përdorni si krijesa të pajosura me arësye e të lira, 
dhe aspak si robër e si njerës pa arësye.

Ju bën përshtypje nofta pse u-drejtohet atërvet veçanërisht; 
ja sepse : këta së pari, siç dihet, kanë fuqinë më të madhe mbi 
tërë familjen; pastaj natyra i ka bërë më t'egër pak se nënat e 
me zemër më të forte se këto të fundit; më në fund atërit të 
mërzitur nga lufta shoqërore e përditëshme, kanë marë një rep- 
tësi më të madhe e sillen me mënyra, mund të themi, pak më 
t’ egëra e më brutale jo vetëm kundrejt njerësvet të huaj, po 
ed.he kundrejt fëmijëvet të tyre. I mëson pra Pavli që në punën 
e ritjes së fëmijëvet të përdorin një mënyrë më të butë e më 
t' ëmbël, gjer sa fajet nuk janë fort të rènda — kur natyrisht 
është nevojë të përdoren dhe masa të repta, në rast se këshi- 
llat nuk sjellin nonjë pemë — dhe gjer sa fëmijët kalojnë ko- 
hën e formimit të botës së tyre shpirtërore. Cila pra është kjo 
methudhë? «77 edukoni me mësime e këshilla si pcas doktrinës 
së Zotifo.
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* **
Dëshëron pra të jenë të bindur e t’urtë fëmijët e tu? 

Përpiqu t' i edukosh që në fillim me doktrinën e Zotit. E mos 
kujto se nuk ësht' e nevojshmë, ose ësht' e tepërme të dëgjojë 
Shkrimet e Shenjta. Përkundrazi bile është dhe e domosdoshme, 
sepse aty ka për të dëgjuar porosinë më të parë : Të nderosh 
atin dhe nënën f  ënde, aty ka për të marë themelet e një edu- 
kate të mirë, që do të jetë pa dysh'im e dobishme edhe për tynë.

Mos më thuaj, të lutem, se këto mësime (d.m.th. mësimet 
hyjnore) janë vetëm për murgët, e unë s' kam ndër mënd t' a 
bëj djalin murg. Po të përgjigjërn'me një herë : S' të thotë njeri 
që t ’a dërgosh në manastir e t 'a  bësh murg; as pak; po ke de- 
tyrë të shenjtë që t ' a bësh me doemostë Keishterë. Se pikërisht 
kozmikët, e sidomos rinija, ka nevojë më të madhe për këto 
mësime, se sa murgët e njerëzit e manastirëvet. Me të vërtet 
është për t'u habitur me sjelljet e shumicës së prindërvet: këta 
d.m.th. përpiqen me mish e me shpirt dhe nuk kursejnë as një 
sakrificë për t'i pajosur fëmijët e tyre me dituri e me no një 
mjeshtëri, kur se për edukimin e tyre fetar ose nuk interesohen 
fare, ose tregojnë një interesim fare të vogël e pa as një rën- 
dësi. Po le të mësojnë këta zotërinj, se atë që mbjellin, atë dhe 
do të korrin për një kohë të shkurtër, e se ata do të jenë të 
parët që do të shijojnë e do të provojnë përfundimet e hidhura 
të mos përfilljes së tyre, kur fëmijët e tyre do të bëhen më 
vonë brutalë, imoralë, të pa bindur e gojë-prishur. Le të mos 
sillemi pra kështu; le të veprojmë si mbas këshillës së Pavlit 
të lumtur; le t 'i  sjellim fëmijët n'afërim me shkrimet e shenjta 
që nga vjetët e para të moshës së tyre, dyke dhënë ne të parët 
shembëllën e mirë.

Mjerisht! disa prej jush hidhërohen e zemërohen, mbassi 
unë këto i kam thënë shumë herë gjer tashi; po unë — le të 
jenë të sigurtë për këtë — nuk do të pushoj kurrë se bëri de- 
tyrën t ' ime. Nuk më thoni : pse nuk imitoni të vjetërit? sido
mos ju gratë kini shëmbëlla grash shumë të çquara. U-lind 
foshnja? Imito-je Anën, të shoqen e Elkanajt; ç'bëri kjo? Me 
një herë i’ a hushtoi foshnjën Perendisë. Dhe ti pra bëje Kishë 
shtëpinë t'ënde dhe kërko me përulësi ndihmën hyjnore për
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foshnjën e dashur. Cila prej jush nuk do të preferente i biri 
të bëhej i mirë si Samuel-i, se sa mbret i tërë gjithësisë. Qjer 
kur do të jemi mish? Qjer kur do të sundohemi prej sendevet 
lëndore e tokësore, si ca krijesa që ulen e zvarosen gjithënjë 
poshtë ? As gjë nuk është më e rëndësishme, se sa kujdesija 
për edukimin e fëmijëvet, për edukim të bazuar mbi doktrinën 
e Zotit.

* **

A dëshëron t’a bësh të pasur djalin t' ënd ? Edukoje si 
pas doktrinës së Zotit. Se i pasur është jo ay që fiton të holla 
dhe që s’ ndjen të ngopur ine këto, po përkundrazi ay që di 
të jetojë i kënaqur dhe me pak. A po ke dëshirë t'a bësh të 
ditur dhe të lavdëruar? Dije mirë se diturija e vërtetë nuk si- 
gurohet me anën e shkencës e të dijenivet të ndryshme, po me 
librat e Perendisë, të cilat na mësojrtë misionin që kemi në 
këtë jetë, detyrat e mëdha që kemi kufidrejt Perendisë e kund- 
rejt t’ afërnqit t’ onë, të cilat më në fund na ndihmojnë posaçë- 
risht në formimin e karakterit t' onë me anën e porosivet t' Un- 
gjillit. Atëhere, d.m.th. me një edukim të këtillë, të jesh i si- 
gurt se biri i yt do të bëhet me të vërtet i math e i lavdëruar; 
sepse nga kjo dituri do të mësojë të përbuzë e të mos i japë 
rëndësi lavdisë dhe famës së gënjeshtërtë e të kotë të kësaj 
bote — që lakmohet dhe prej njerëzish të dobët e të liq —, 
po të kërkojë vetëm e vetëm lavdin e Zotit, e cita ësht' e amë- 
shuar dhe kurorëzon tërë ata, qofshin të vegjël qofshin të më- 
dhej, që kanë jetuar me përulësi e me virtyt, dyke kërkuar e 
dyke bërë gjithënjë ato q’i pëlqejnë Zotit.

Dhe mos më thuaj se këto gjëra janë të pa mundura; 
përkundrazi janë fare të lehta dhe-mund t'i bëjë çdo njeri, si i 
pasuri ashtu dhe i vobekti; pastaj këto bëhen jo me ndihmën 
e shkencavet e t'artëvet, po me ndihmën e me fjalët hyjnore. 
Mos kërko t’a bësh fëmijën të rojë këtu poshtë vjete sa më 
shumë, po përpiqu t'ia sigurosh jetën e amëshuar; të kujdeso- 
hesh që t’i sigurosh gjëra më të mëdha e të rëndësishme, dhe 
jo ato që janë të vogëla e pa rëndësi. Dëgjoje edhe njc herë 
Pavlin që po të thotë : t' i edukoni fëmijët me këshilla e me 
porosit e Zotit. Mos iakmo pra t’a bësh djalin orator të mirë,
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po mësoje që të jetojë në mënyrë të krishterë dhe si i krishter 
i vërtetë. Sepse në i mungoftë oratorija dhe gojarija, s’ ka për 
të pësuar as një dëm: po në qoftë se i mungon edukata e 
krishterë, të siguroj se edhe zotësia oratorike më e madhe nuk 
do të jetë e zonja t'i sjellë as një shërbim e as një dobi. Sjellje 
të mira duhen, e jo fjalë të thata; karakter i lartër duhet, e jo 
zotësi dialektike; vepra më në fund diihen, e jo fjalë; këto i 
falin mbretërin e amëshuar, këto i falfn të mirat të vërteta. Mos 
u-mundo pra t’ia mprehësh gjuhën djalit t’ ënd, po t’ia pastrosh 
bukur e mirë shpirtin dhe zemërën.

Mos kujloni, ju lutem, se këto i thom, me qëllim që t' ju 
ndaloj të përkujdeseni për kulturën e fëmijëvet. As pak. Vetëm 
dua të theksoj këtë : të mos e kini mëndjen vetëm në diturin e 
jashtme dhe në disa të mira lëndore, siç është lavdija dhe pa- 
surija, po më tepër në pasurimin e shpirtit me anën e porosivet 
hyjnore. Disa besojnë se këto mësime janë të përshtatëshme e 
të nevojshme vetëm për murgët e për ata që jetojnë brenda në 
manastirët. As pak. Janë më të ne'vojshme për ata, që do të 
hyjnë një ditë në jetën shoqërore. Pse vallë? Sepse sikundër nuk 
ka nevojë për kapedan të zotë e për anije të fortë ay që qën- 
dron përherë brenda në limanet, po përkundrazi këtë nevojë e 
ndjen ay që udhëton me anien nëpër det, ashtu pikërisht ngjet 
dhe me njerëzit e shoqërisë e me ata të manastirevet. Murgu 
d.m.th. pa nonjë mundim e pa një përpjekje të madhe mund 
të jetojë si në Iiman i qetë dhe të kalojë aty në manastir një 
jetë të rregullshme dhe të Iirë nga çdo kujdesje e çdo shtërgatë 
të jetës; kur se njeriu i jetës shoqërore si një luftëtar brenda 
në det gjindet gjithnjë në mëshirën e daligavet të jetës, dyke 
luftuar me këto pa pushim e pa prehje. Kështu pra dhe biri i 
yt, q' e pregati! për jetën shoqërore, ka nevojë më të madhe 
për edukatën fetare, mbasi ky do të ketë të përballojë ngasjet 
më të shumta e më të torta gjatë jetës së tij në këtë botë.

Mendohu pra se sa e nevojëshme është diturija e krishterë 
për njerin e jetës shoqërore, si për veten e tij, ashtu dhe për 
të t’ferët me të cilët bashkëjeton. Me të vërtet; njeriu i edukuar 
me doktrinën hyjnore mund të bëhet një mjek i vërtetë shpir- 
tërash me anën e këshillavet që do t’u japë shokëvet, me sjell- 
jet e me shembëllën e tij. Kur se eremiti dhe ashqetiu me cilin
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do të kuvendojé e do té bisedojé? Me muret e me çatinë? A 
po me shkretëtirën e me pérenjet? A po me zogjt e me shel- 
gjet? S'ka pra ky aqé nevojé té madhe për këtë edukaté, e né 
se pajoset me këtë, e béri jo per té mésuar té tjerét, po mé 
tepër për veten e tij; pérkundrazi kjo edukaté éshté e domos- 
doshme pér njerézìt e késaj jete shoqérore, mbasi kéta, sikundér 
u-theksua dhe më sipër, jané té rethuar prej reziqesh e méka- 
tash mé té médha.

Kjo pra le té jetë, o prindér, detyra t’ uaj kryesore : edu- 
kata e krishtere dhe formimi i karakterit t 'uaj dhe i fëmijëvet 
t ’uaj si pas doktrinës së Ungjiilit. Se pér ndryshe me ç’kuxim 
do té qëndrojmë përpara tribunës sé Krishtit? Do té thoté di- 
kush : Mos jemi ne përgjegjës për mëkatat e pér gabimet té 
bashkéshortévet fo n a  e të fëmijëvet fané? Po vèlia i dasliur, 
je pa dyshim pérgjigjés, né qofté se nule ke perdonar çdo fuqi, 
për ndreqjen e tyre; se pér shpétimin f  oné nuk mjafton virtyti 
i ynë personal, po edhe përpjekjet e pa reshtura, qé duhet té 
çvillojmë pér té përmirësuar shpirtin e atyrevet, të cilét Zoti 
vele na i ka ngarkuar dhe na i ka besuar..

Le té kujdesemi pra me téré fuqité fona pér bashkéshortet 
fona, për fëmijët, pér sherbétoret e pér veten f  oné. E né këto 
përpjekje f  ona pér formimin shpirtéror té tyre le f i  lutemi 
Perendisë, që té na ndihmojé né kété vepér té lartér e té shenjté. 
Né qofté se Zoti na shékon se ne kujdesohemi pér këtë puné 
me mish e me shpirt, ahere do té na japé téré ndihmën e Tij 
té vlefshme. Po né qofté se shékon se nuk e çajmë as pak kryet, 
le té mos besojmé se Ay ka pér té plotésuar pértacériné f  oné? 
Se — kété duhet f  a dime miré — Perendija nuk na ndihmon 
kur jemi pértacé dhe té pa kujdeséshém, po vetém atéhere kur 
pérpiqemi dhe kur mundohemi, nuk na ndihmon kur qéndrojmé 
pa u-lévizur fare, po atéhere vetém kur dhe ne çvillojmë téré 
fuqin f  oné; né kété rast d.m.th. po té pérpiqemi dhe ne, sigu- 
risht do té vijé dhe fuqija e Zotit, e cila plotéson dhe sjell né 
fund çdo gjé qé nuk mund té behet me fuqité fona.

Pérkthyer prej 
Shpresëtarit



UNGJILLI PAS MATTHEUT
A ukto ri i U ngjillit ose shkruesi i Ungjillit

Simbas Traditës së Shejtë, Auktori i Ungjillit të pare àsht: 
Evangjelist Mattheu, ! cilli para se t'u thirrte prej Jisuit sì Apo
stoli, kje kumerqar në Kapernaum (pas Mattheut 9, 9) e si i tillë 
kje i përbuzun prej Ebrejve, pèrse e mbajshin si simpathizonjës 
të sundimit Romak. Tue marrë për bazë Ungjillin pas Markut 
(2, 14) e pas Llukajt (5, 27) dhe si mbas zakonit t’ atëherëshëm, 
Matheu kishte dy ëmna : Mattile e Levi, ose ndofta ëmnin Matthej 
shka don me thanë : Dhuratë e Perendisë, do t'a ketë marrë 
kurse kje nxanës i Jisuit (krahaso Ungjillin pas Markut 3, 16). 
Si nxanës i Jisuit i ka perjetue të gjitha ato peripetina të cilat 
i shenjon n'Ungjillin e Tij. Prej «Punve t’ Apostujve» (1,13) 
shofim se Mattheu mbas ngjitjes të Jesuit në qjell (mbas Shesh- 
timit) kje ende në rendin e 12 Apostujve, i cilli priti edhe 
zbritjen e Frymës Shenjtnueme mbi Apostujt ditën e Pentikostisë 
në Jeruzalem. Predikoj Ungjillin e parë ndër Judhej në Pales- 
tinë, ma vonë n' Arabi, në Persi, në Maqedoni, në Etiopi ku 
mbas Traditës së Shenjtë gjet vdekjen si martir, i hjedhun ne 
zjarm.

A uten tite ti i U ngjillit

Se Ungjilli i pare kanonik àsht me të vërtetë vepër e Apo
stoli Matheut, mund të vërtetohemi si prej Ungjillit, si edhe 
prej veprave e shkrimeve t'Etenve té Shenjt té kohës sé pare té 
Kristjanizmit, té cillat vertetime do t'i çmojmë, perse disa prej 
Etenve kjenë si dishmuesa té qëndrimit të Jisuit ndermjet njerzve 
e këta kjenë Apostujt e nxanës të tjerë, kështu qi shka na tre- 
gon Ungjilli kan mujtë me pa e me ndi prej gojës t’ auktorve 
ose të shkrimtarve t’ Ungjillit. N’ Ungjillin e parë Mattheu vjen 
me nji titull pak si të pa pelqyeshëm prej njerzve t’asajë kohe: 
kumerqar, por në Ungjillin e dytë (3, 18) pas Markut, e në të
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(retiti pas Llukajt (6, 35) si edhe në punet e Apostujve (1, 13) 
nuk e ka kët titilli, shka kuptohet se lyiatheu si shkrimtari i 
Ungjillit të parë deshti ta permendte punën ose zyren qi kishte 
pasë para se t'u thirrte prej Jisuit me kenë Apostulli Tij. Këjo 
isht.e karakteristika e të gj-ith Evangjelistave qi shkruejn mbi 
vedi po atë, shka nuk àsht për lavd e nderë, në të perkunder- 
tën tue mshehë shka mund t’ishte për randsinë e personës së 
tyne. Ungjilli si pas Markut (2, 15) si dhe pas Llukajt (5, 29) 
shenojnë se si Mattheu, mbasi qi kje thirrë prej Jisuit si Apo
stoli, bàni nji gosti për nderë të jisuit, kështu qi Ungjilli i parë 
pas Mattheut nuk e permendë të zone e shpisë, i cilli pregatiti 
gosten. Mund të kuptohet se Mattheu prej përvujtnijet nuk 
deshti t’a permendte vediti se ishte ay qi ì pregatiti Jisuit gos
ten, prandaj edhe nuk e shenjon emnin, por vetëm faktin. Se 
me të vërtetë Evangjelist Mattheu àsht auktori i Ungjillit të 
parë kanonik, na tregojnë perposë argumentave tjerë këta dy 
shkrimtarë ma të vjeter si : Papia i Jeropolit, i cili, simbas 
dishmisë tirinej Lionit (vro : Adversus haeresis 5, 33, 4) bashkë 
me Polikarpin kjenë nxansit e apostull Joanit, dhe prandej dish- 
mija e ktyne të dyve àsht me randsi. (Vertetirnin e Papia jero
polit se Ungjilli i pare kanonik kje shkrue prej Mattheut, na 
tregon historiaku i math i kishës : Evseviu : (Historia Eclesie. 
3, 39) ku thotë : «-Mattheu përmblodh e shenoj thanjet : tà lógia 
edhe kjenë përkëthye në gjuhën Oreqishte prej sejcillit si kush 
dinte». Pjesën ma të madhe t 'Ungjillit pas Mattheut e për- 
bajnë fjalimet e Jisuit prandej edhe (si mbas dishmisë së Papia 
Jeropolit) Matheut i pëlqej si mbas përmbajtjes t’ a thrrasin 
veprën e tij : tà lógia.

Dishmitar i dytë kje : Irinej i Lionit, i cilli në njì letër të 
shkrueme prej Tij, të dërgueme Fllorinit (vro Evsevin Mist. 
Ecles. 5, 29) thotë se në rini të Tij për shumë kohë kje nxa- 
nës i Polikarpit, nxansit të Apostoli Joanit, përmendë edhe disa 
prezvitera tjerfi të cillët kjenë me Joanin n’Azi, me nxansin e 
Jisuit (Adversus haeresis,2, 22, 5) e së mbramit thote se Mat
theu shkrou Ungjillin e Tij në gjuhën ebraishte për ata ebrej 
qi pranuen besimin e Krishtenë; po n 'at kohë shkrou kurëse 
Apostoli Pjetri e Pavli predikuenë në Rromë edhe themeluen 
Kishën Krishtenë (Adversus haeresis 3, 1, 1) edhe kv UngjiJl
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fillon me këto fjalë të përkthyeme greqisht: «Vivlos gene'seos
Iisù Hristù ioà Dhavidh, ioti Avraam».

P ër c illë t k je  shkrue U n g jilli i parë  ?

Prej dishmisë së Paqia Jeropolit, se Mattheu kje shkrim- 
tari (auktori) i Ungjillit të pare në gjuhën ebraishte, mund të 
konstatojmë se kje shkrue vetëm për ebr-ej, qi pranuen besimin 
e Krishtenë. E se me të vërtetë asht kështu, na thotë edhe 
Irinej i Lionit (Fragmenta 29) edhe Origeni (vro Evsevinë: Hist. 
Ecles. 6, 25) e s' mbramit mund të vrehet edhe prej tekstit vetë 
ku zakonet e institucjonet nuk spjegohen, shka kuptohet se për 
ebrej ishin të njoftuna (krahaso për shembull pas Mattheut 
15, 1-2) me Ungjillin pas Markut (7, 1-5). Shpesh herë citirohet 
Dhjata e Vjeter edhe me anën e sajë n' a tregohet se Jisui kje 
Mesia, ku Perëndia i a premtoj njerzimit, se do t’a dërgojë në 
kohë të caktueme. Sikurse nuk spjegohen vendei gjeografike e 
topografike të Palestinës, àsht pra e sigurtë se Ungjilli i parë 
i Mattheut kje shkrue për ebrej të Palestinës, të cillët pranuen 
besimin e Krishtenë. Vetem në këtë Ungjill si vend i njoftun 
Jeruzalemi quhet: Vend i Shenjtë.

Qëllimi i Evangjelistit.—Qëllimi i Evangjelistit kje t' i dit
to] ë e t'i bindin ebrejt se Jisu Krishti kje me të vërtetë po ay 
Mesija qi përmendë Dhjata e vjetër se do të vijë. Edhe kështu 
Mattheu të gjith Ungjillin e parë e shkruan si plotsim i Dhja- 
tës së Vjetër tue e përshku jetën e Jisuit prej kah xen fillë e 
deri në ngjitje në qiell, tue çekë se në personin e Jisuit kjenë 
plotsue thanjet e profitve.

Vendi e koha se ku e kuer k je  shkrue V n g jilli pas  
M atth eu t.

Ungjilli i pare kanonik pas Mattheut sigurisht kje shkrue 
në Palestine. Për sa i përket kohës se kuer kje shkrue në bazë 
të Traditës Shejte (Irinej Lioni, Adversus haeresis 3, 1-1, {Ci
menti i Aleksandrisë vro Evseninë Hist. Ecles. 6, 14, Origeni, vro 
Evsevinë Hist. Ecles. 6, 25) mundemi sigurisht me thanë se 
Ungjilli pas Mattheut kje shkrue para të gjith Ungjillave tjerë,
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mbasi qi në Ungjill të parë nuk përmendet profetizma e Jisuit 
mbirrënimin e Jeruzalemit, prej imperatorit Rromak, Titit.

Irinei i Lionit (Adversus haeresis 3, 1, 1) na tregon ma s’ a- 
fërmi hohën se kuer kje shkrue Ungjilli i parë kanonik, kuerse 
thotë; «Ungjilli pas Mattheut kje shkrue po n'at kohë kurse 
Apostoli Pjetri e Pavli predikojshin në Rromë besimin e Krish- 
tenë, edhe ku themeluen Kishën e Shejtë».

Mbasi qi mbas Shkrimit Shenjt, Apostoli Pavli pat ardhë 
në Rromë për të paren herë kah vjeti 61 mbas Krishtit, atëherë 
Ungjilli pas Mattheut do të jetë kenë i shkruetn si në këtë kohë. 
Por kur marrim para syshë se në Kartën t 'Apostoli Pavlit qi 
shkroj prej Rromet prej vjetit 61-63 të dërgueme Efesianëvet, 
Filippianvet, Kalossianvet e Filimonit më kurrnji fjalë nuk për- 
mendë Apostoli Pjetrin as veprën e Tij në Rromë, atëhere kup- 
tohet se Apostoli Pjetri me Apostoli Pavlin predikuen në Rromë 
mbas prendveret në vjetin. 63. Keshtu edhe Ungjilli pas Mat
theut do të jetë shkruë ndërmjet vjetit 63-67, në të cillen vjetë 
këta të dy Apostuj gjetën deken si martirë në Rromë (vro librin: 
Mësimet Fetare Orthodhokse për renditi e V fillore).

Gjuha në të c illen  k je  shkrue U ngjilli.

Si mbas kallximit të Papia Jeropolit (vro Evsevin Hist. 
Ecles 3, 39) Mattheu e shkruan e Ungjillin e vet në gjuhën 
ebraishte, shka vërtetojnë edhe Etent e shkrimtarët tjerë kishtarë 
si : Irinej (Adversus haer 3, 1, 1,) Origjeni (vro Evsevin Hist. 
Ecles 6, 25) Jeronimi (devir illustr 3). Nën gjuhën ebraishte 
kuptohet këtu gjuha Aramaishte, në të cillën flitshin Judhenjt e 
Palestinës në kohë të Krishtit, sikurse edhe vetë Krishti e Apo- 
stujt e Tij folen po në ketë gjuhë aramaishte (krahaso «Punët e 
Apostujve» 21, 40, 22, 2,_26, 14). Me Ungjillin pas .Mattheut në 
gjuhën aramaishte u sherbejshin vetem bashkitë Judheo-Krishtene; 
por mbasi qi mbas rrënimit të Jeruzalemit nuk kje përdorë ma 
ndërmjet të tyne si pershkrim teksti origjinal, vetvetiut edhe 
dorëshkrimet kjenë shpenzuë, kështu qi kje hjekë prej përdori- 
mit teksti në gjuhën aramaishte. Prej kahë rrjedh përkëthiini i 
Ungjillit prej aramaishtes në gjuhën Greqishte, té cillin tekst
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Kisha e përdorë, ende nuk dihet, por vetem dijmë këtë se në 
kohë të Papi-a Jeropolit (si mbas vërtetimit të Tij) nuk ishte 
ma nevoja qi Ungjilli t'u përkëthente prej Aramaishtes, perse në 
këtë kohë qindronte teksti autentik në gjuhen Greqishte. Kështu 
edhe ndër Eten Kishtarë edhe ndër nxanës t'Apostujve si edhe 
te Polikarpi e Justin Filozofi gjejmë tekstin e sotçem të përkë- 
thyemë në gjuhën Greqishte, shka kuptohet se ky tekst autentik 
në gjuhen Greqishte i përkëthyem prej Aramaishtes kje lajmue 
qysh në mbarim të shekullit të parë.

Përkthye e adaptue 
prej Prof. /. B.

MENDIME T’ ARTA

7rishtimet e hidhërimet e çdo lloj mërzitjeje dhe kokë-çarje 
janë shkaqe për fitore e për triumfe.

Lumturija e vërtetë dhe e qëndruarshme nuk ndodhet cts 
në pasuritë, as në lavditë, as në dëfrimet, po vetëm në ndërgje- 
gjen e qetë e në qetësin e shpirtit.

Ç’ ësht gruaja e bukur, po e keqe ? Është si një varr i lyer 
përjashta dhe i zbukumar; se pse bukurija edhe prej sëmundjes 
thahet edhe prej kohës çduket.

. •• % . ' * **

Fitorja m’ e tnadhe është ajo kundër pasionevet e kundër 
vesevet të liga.

. : = < -■* ■ -, ;
' ''* 1 1 .......... ; ■

Kisb.a e pakëson hidhërimin e zijen. Kush fshin lotët edhe 
dëbon e largon rënkitnet ? Ki/sh tjetër përveç se Krisiiti ?



/H& me a^elùAèi
ni.

Kështu pra, njeriut normal, d.m.th. njeriut që mendon se- 
riozisht, i dunet me doemos një fé dhe kulti ì jashtmë ësht i 
lidhur ngushtë me fenë.

Por, vali, cila ësht feja më e mirë?............
Kur fillova të jem liberal isha shumë i pakënaqur nga feja 

krishtërore, besoj, nga shkaku i këndimit të të ashtu-quajturvet 
fillosofë të shekullit të XVIII-të. Voltaire-i dhe shokët e tijë 
bashkë me pasonjësit e tyre kanë përhapur vepra të cilat kon- 
sideroheshin për shumë kohë se përmbajnë idera të një vlere të 
madhe dhe të p-ekundërshtuarshme. Piksëpari afa kritikonin 
Biblën e Shenjtë se përmban gabime dhe kundërshtime me 
shkencën, që sot me përparimin e shkencës së vërtetë, i gjejmë 
tepër në rregull e n’ armoni, Kishës së perendimit i ngarkonin 
krime dhe faje për të cilat sot nuk mund të jetë dhe aqë e 
dënuar edhe fenë e trazonin pa pikë llogjike me abuzimet 
njerëzore.

Ç' rast kremtimi për kryelartësinë dhe per pasionet e pa 
frenuara, që të munt të marr, kundrejt këtij breshëri sarkasmash 
dhe atakimesh të ndryshmë, nën një vello bashkëpësimi, brezat 
e kaluara, dyke besuar se fillosofija e re ka thelluar në myste- 
ret e historisë dhe ka provuar origjinën njerëzore të të gjitha 
fevet!......

Dhe gabimin e këtij lloj gjykimi nuk vonova t' a kuptoj. 
M'u duk se Volterienët, të vjetër dhe të rinj, deshnin që Pe- 
rendia, i cili me ato që përmban Bibla ka dashur që t' i japë 
popullit Judhaik ligje morale, deshnin them, që t’u-zbulonte atyreve 
të gjitha sekretet e natyrës, dyke i çfaqur me një gjuhë si atë të 
shkencës së sotshme, dhe t'ju bënte një lloj theorije astronomike 
për t’u dhënë atyre p. sh. të kuptojnë mrekullin me fë cilën 
Jisu Navi-u ndali diellin, ose të tjera të këtilla. Po kështu fi ig
niti dite për të gjashtë ditët e krijimit, në té cilat ata nr.k shih-
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nin një përmbledhje të vogël të kosmogonisë, sa u-duhesh Ju- 
denjvet të kohës së Moisiut, por një prallë pa lidhje epa kup- 
tim, prall' e cila sot duket një e vërtetë shkencore që tërheq 
admirimin e lëvronjësve të vërtetë të shkencës për saktësin dhe 
thjeshtësin e sajë të mrekulluarshme.

Deshtimi përfundimtar i polemikavet të dobëta Voltamene 
duket në perbuzjen në të cilën këto kanë rënë sot. Mundet të 
mbetet në këmbë ndonjë nga ata pretendime para përgjegjevet
t'apollogjetikës krishtërore të sotme?...... Duket qartas se në
Biblë dallojmë dy pjesa të ndryshme : njërën që i përket jetës 
Iegjendare të popullit Judhaik, dhe tjetrën që përmban një 
fond dogmatik dhe moral, pjesa të cilat nuk duhen përzierë 
aqë kohë, sa që për gjithçka që ësht morale, nuk bëhet shkak 
dyshimi. Por përsa u përket të tjeravet, në rast se i inspiruari 
i librave të shenjta nuk ka folur me gjuhën e një shkrimtari 
ose të një akademisti të kohës s' onë, ka pasur dhe Ay arësyet 
e Tij. Edhe një nga këto, pa dyshim, ka qënë dhe fakti, që ay 
e dinte fort bukur se edhe po t’i shkruante ashtu siç i duam 
neve, ne prapë do t' i diskutonim, mbassi e kemi prej natyre 
për të diskutuar çdo gjë.

Arësye pra, shumë më të larta e çfajësojnë Perendinë nga 
që nuk përdori tërë — diturinë e vet për t'u folur Judhenjvet me 
inënyrë të tillë sa t' u zbulonte me një herë të tëra sekretet e 
gjithësisë. Por a kemi menduar neve se me këtë mënyrë i ësht 
pregatitur njeriut një nga gëzimet e kënaqësit e tij më fisnike? 
ajo d.m.th. per t |  zbuluar me radhë, ay vet, mrekullit'e botës? 
Se për ndryshe ne do të kishim humbur çdo meritë per té 
njohur madhështin e Tij si dhe të drejtën per t' A lavdëruar; 
passi do t’i kishim - té gjitha gati. Pastaj nuk e shohim pre- 
tendimin fëmijor që kemi, kur duam që Perendia të na kìshte 
folur pas pëlqimit t’onë?

Detyrimi per té folur në mënyrë që të kuptojnë të gjithë, 
lyp që edhe të gjithë njerëzit të kenë po atë zhvillitn mendor 
dhe po atë temperament. Prandaj dyshimet që një herë më bë- 
nin traditat e mija të vjetra, shkaktojnë sot në shpirtin t'im një 
efekt të kundërt edhe sikundër ret e rènda sjellin zakonisht 
shiun mirëbërës,. kështu edhe ret e shkronjavet të shenjta, për 
të ri 1 at basini, fshehin të vërteta të larta dhe të admirushme.
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Dhe atëhere, dyke pare sa trazirë dhe errësirë ka shkak- 
tuar në brezin t’ im fillosofija e atyre, kam thënë : fillosofija më 
pëlqen dhe do të shëtis nëpër fushat e saj, por që të mos hum- 
bas, do të kem gjithmort para sysh shtyllën t’ ime udhëheqëse 
shpirtërore : Besimin.

Po të kini një shtyllë të këtillë, e ruani me kujdes, se 
kini për t’a çmuar në kohën kur do të piqet gjykimi i juaj. 
Atëhere kini për të kuptuar edhe përse kaq njerës të ditur, 
por të larguar nga Kisha, kujdesohen që t' edukojnë fëmijët e 
tyre me frymë fetare.

D.

MEND1ME T ’ ARTA

Madhështija morale ësht stema e kurora mbretërore, që 
mund t’a fitojë e fa  mbajë çdo njeri. Sterna që simbolizon sun- 
dim mbi njerëzit e tjerë nuk ka as një çkëlqim në krahasim me 
atë të moralit e të virtytit. Të parën e jap'm njerës dhe e nde- 
rojnë njerës; kurse të dytën e jep drejt për drejt Perendija dhe 
e nderon gjithësija e tërë. Se pse njeriu me anën e virtytit lar- 
tësohet e bëhet mbret i vërtetë, mbret i kurorëzuar në mes të 
krijesavet dhe bir’i drejtë i Perendisë, dyke u-lartësuar për mbi 
botën lëndore dhe dyke arrirë gjer në fronin qiellor të mbretit 
të mbretërvet.

* * *❖ ~
Ësht i lumtur ay q’e stërviti vetën që në vogëli, të ketë një 

regali të caktuar në jetën e tij dhe të mos i lejojë vetës të bëjë 
no një punë, q’ është në kundërshtim me arësyen dhe me zë- 
rin e ndërgjegjes. Njeriu kur ka vullnet të mirë, është në gjendje 
të çmojë mjaft mirë dhe të bëjë diagnozë të vërtetë të veprime- 
vel të tij, dyke u-udhëhequr prej ndërgjcgjes. Kqjdes dke vrejtje 
duhet në çdo gjë, dhe ky kujdes j  ndihmuar prej Zotit kurrë 
nuk gabohet. Secili pra prej ncsh le të shëkojë se ç'bën d.rn.th. 
ç'mbjell se pse të korurit do f i  përgjigjet gjithënjë farës së 
mbiellur.



1 BIRI I SHTEPIS SE DAVID-IT
(R rëfenjë)

II.

(Mbi taracën kur lind djelli — Lutja e mëngjezit — Lutja 
e mbrëmjes — Idololatri në rredhet e Kishës — Plotësimi i 
Profetivet).

/  dashur baba,
Nesër niset për aty mësonjësi i im i dashur, Rabini Ben- 

Israel; sot më pyeti, në se kam për të dërguar gjë për t’ afër- 
mit e për miqt' e Aleksandrisë; i thashë se do t'i dorëzoj një 
letrë vetëm për ty, i dhemçur baba. Po beso-më, baba, se në 
vënd të kësaj letre, do të dëshëronja të vinja pranë teje unë 
vetë. Tashi e ndjej se sa e hidhur qënka ndarja e largimi prej 
babajt! Po ç’ të bëjmë? Është nevojë të shtrëngoj zemrën t'ime 
dhe me durim të pranoj ketë hidhërim, mbasi këtë e kërkon 
edukimi i im fetar dhe kultura e ime më e lartër.

Siç më duket, kohën këtu do t’a kaloj shumë mirë; këtu 
në shtëpi të gjithë janë njerës të mirë : Rabini Amos me fyty- 
rën e tij t' ëmbël e të respektuarshme më sjell ndër mënd gji- 
thënjë fytyrën fende, o i dashur baba; m’.anën tjetër bashkë- 
shortja e tij fisnike, që sjell emrin e bukur Reveka, është model 
i mbaruar i një gruaje Israilite; më në fund kushërira e ime 
Maria me sjelljet e saj plot me dashuri e me fisnikëri me ben 
të ndjej një hidhërim të fellë, se pse s’ pata fatin të shijoj në 
shtëpin e atit firn dhe të kuptoj se çdo me thënë dashuri vë- 
llazërore. Me të vërtetë, baba, sa e ëmbël është jeta familiare i

Shtëpin e kemi afër portës së qytetit dhe mbi një lite- 
gore të bukur; për natë ngjitemi në taracën e shtëpisë dhe së 
këtejmi mbë njerën anë i kthej sytë nga yjet që po ndrjtin e 
çkëlqejnë mbi tokën e dashur f  Egjyptit, e mb’ anë tjetër nga 
pamja madhështore e tërheqëse, që paraqit qyteti i shenjtë në 
mes të errësirës e të heshtjes. Veçanërisht m’a pushton shpirtin 
kisha madhështore me muret e sajë të lartëra, L me kolonat e 
sajë të mermerta dhe me kronet e bukura, nga të cilat rrjedh 
pa pushim një ujë i pastër dhe i kulluar.
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Dje në mëngjez u-ngjita pak më shpejt në taracën; isha 
aty vetëm; kudo mbretëronte një.heshtje e felle dhe as gjë nuk 
turbullonte gjumin e qytetit të shenjtë. Pas pak minutash shi- 
jova me një habitje të madhe lindjen e dritës së mëngjezit; 
dita zuri të zbardhëllejë dhe errësira po çdukej pak nga pak; 
po pamja ani vi kulmin e madhështisë, atëhere kur u-duknë 
rrëzët e diellit dhe e përlanë tërë qytetin që po ishfe në gjumë 
akoma.

Me një herë u-dëgjua nga ana e Kishës një zhurmë trum- 
betash; është shënja e lutjes së përbashkëtë; me anën e këtyre 
trumbetave thërriteshin shpresëtarët të drejtojnë lutjen e tyre 
mëngjezore në të madhin Jehova; në çast taracat dhe ballkonet 
e kishavet u-mbushnë me besnikë, të cilët të gjunjëzuar për 
tokë dhe'.me fytyrën të këthyer nga kisha faleshin me një shpre- 
sëtari të madhe. Sa u-mallëngjeva me këtë pamje!

Me mijëra njerës hymnonin njëkohësisht Perendinë qie- 
llore, kurse përmbi kishën ngrihej gjer në qiell reja e tymit që 
dilte nga kafshët e therorizuara. ! Këtu le të më jepet leja që 
të përsërit atë që të shkrojta dhe në lefrën tjatër: se d.m.th. 
kjo mënyrë adhurimi e Zotit më duket sbumë mysterioze dhe 
e pa kuptuarshmë. Me ketë rast bile i u luta Rabinit të më 
japë disa shpjegime të qarta për këtë zakon, po për fat të keq 
nuk më ndriçoi ashtu siç dësheronja.'Me gjithë këtë kam shpresë 
se koha do të më japë fuqi për të kuptuar këtë myster të pa 
kuptuarshëm për mua.

Për lutjen mbrëmësore nuk po të shkruaj gjë, se pse dhe 
kjo çvillohet pikërisht si ajo e mëngjezit : d.m.th. me të peren- 
duar djelli, dëgjohet zëri i trumbetavet, besnikët falen me një 
mendim e një dëshirë dhe tlierorja e deles së pa fajshme për- 
sëritet. Vetëm dua të shtoj këtë : se këtë lutje e ndjejmë felle 
në shpirtin dhe më prek kjo më tepër, se sa ajo e mëngjezit. 
Pse vallë? Mos ka të bëjë me këtë errësira që shoqëron lutjen?

Tashi, baba, që po t’i shkruaj këto rradhë, nule i mbaj dot 
lotet dhe më vjen nga zemra të qajë e të vajtoj për çdukjen e 
lavdisë s' Israelit ! Me të vërtetë; si të mos pësoj, kur shoh për 
ditë idololatrë t’ egër të na trazojnë jo vetëm vëndin, po edhe 
besën e atërve t’anë? Ja p. sh. se ç’pashë sot: Në kohën pi- 
kërisht kur u-dëgjuan-trumbetat dhc shpresëtarët e jehovas fi-
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lluan të falen e të bëjnë lntjen e mbrëmjes, në këtë çast të 
shenjtë për ne, u-dëgjua nga kampi i ushtërisë pushtonjëse një 
tingëllim i egër instrurnentash të bakërta, i cili na tmeroi e 
na prishi qetësin'e lutjes s’ onë. Ç’kishte ngjarë? këta idolo- 
latrë të urejtur kremtonin një nga festat e Zeus-it të tyre dhe 
si pas zakonit bënin therore përpara idolit të tij dyke bërtitur 
si egërsira e dyke kercyer si ca njerës të dehur e të çmendur! 
O Zot ! thashë; kur valië do të lirohet Qyteti i shenjtë nga 
thonjt’ e pushtonjësit të huaj? O! pse i madhi Jehova lejon që 
të qëndrojnë armiqt' e Tij nënë hijen e murevet, q’ i janë kush- 
tuar Atij vetëm? Si duron të ndoten e të përzihen blatimet e 
priftërvet t'anë të shenjtë me theroret e egëra të tyre?............

Është e vërtet — dhe këtë as kush nuk guxon t’a mohojë 
— se Israel-i ka bërë mëkata e gabime të renda, e prandaj ne 
sot po i heqim dënimet dhe vuajmë pa pushim. Perëndija e 
jonë është zemëruar me ne, e prandaj nuk na ka dërguar prej 
shumë kohë as një Profet të shenjtë, si ata që na vizitonin herë 

. pas herë në kohët e kaluara. Mjerë ! profeti i fundit është, siç 
më thotë Rabini Amos, Malatia, i cili rojti para 400 vjetësh; 
q' atëhere nuk ka as një marëdhënje midis Perendisë dhe nje- 
rësvet! E pyeta Rabinin, në se kjo gjendje do- të vazhdojë 
kështu për shumë kohë; m’ u-përgjegj, se ardhja e Mesiut, që 
po e presina me pa durim, do të sjellë një ndryshim të përgji- 
thëshëm e bashkë me këtë do t’i përmirësojë dhe marëdhënjet 
t' ona me Perëndin’ e zemëruar; atëhere fama dhe lavdija e Je- 
rusaiem-it ka për të ndriçuar tokën e tërë, si një djell i vërtetë 
dhe tërë kombet do të njohin e do të gjunjëzohen përpara 
Perendisë s' onë të vërtetë; tashi për tashi, vazhdoi Rabini, ndo- 
dhemi pa dyshim në një errësirë të felle nga shkaku i mëkata- 
vet t 'ona, po shpresoj se shpejt kanë për të ardhur ditë të mira 
e të lavdishme për Si.on-in t’ onë.

Ojithashtu bisedova me Rabinin Amos edhe për pushtimin 
e kështjellës së David-it prej ushtarësh të huaj, si edhe j: ër the
roret idplolatrike, që bëhen në kohën e lutjëvet të shenjta. 
Gjatë këtij insedimi pata guximin t’ i thom, se priftërinjt t’ anë 
janë shkakëtarët kryesorë ië kësaj gjëndjeje të keqe, e për t' i 
forcuar pretendimet e mija i solla ndër mënd këtë Profeti të 
Profetit Malahia : Ju priftërinjtë, kini dalë nga rruga e drejtë
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dhe kini prishur dhjatën e Leviut........  Ja ku po ju dërgoj
Engjëllin t’ im, i cilì do të kqyrë rrugën përpara fytyrës s’ ime; 
me një herë pastaj ka për t'ardhur në faltoren e tij Zoti, të 
cilin ju e kërkoni. .dhe Engjëlli dhjatës, të cilin ju e dëshëroni, 
ja ku po vjen. Dhe do të qëndrojë dyke pastruar si argjendin 
e si arin; dhe do t’i pastrojë bijt’ e Levi-ut e do t'i kullojë si 
argjendin e si arin, e do të bëhen njerës të Zotit, dyke bërë
therorë me drejtësi  .......  Dhe ja ku po ju dërgoj Thesbiten
Ilia, para se të arrijë dita e madhe dhe e çkëlqyer e Zotit».

Pasi mbarova së faluri, vura re se Rabini po më shëkonte 
me një vështrim të turbulluar; me një herë u-tremba, se mos i 
erdhi rëndë nga guximi që pata të flas mbi një çeshtje me aqë 
rëndësi të madhe. Prandaj i u afrova me përulësi, e përqafova 
me mallëngjim dhe i kërkova ndjesë për gabimin e madh që 
kisha bërë; po ky "kuptoi me një herë lurbullimin t'im shpirtë- 
ror dhe me një qetësi t’ ëmbël më foli kështu :

— Moj bijë, mos u-turbullo fare, se nuk më shkakëtove 
as një mërzitje, eja më pranë dhe dëgjo-më. Ëshf' e vërtetë se 
kjo profeti mund të zbatohet fare mire në ditët f  ona; për fat 
të keq priftërinjtë f'anë — me disa përjashtime të vogla — 
janë të prishur moralisht dhe të pa denjë për detyrën e tyre 
të shenjtë; kufizohen mjerishf në format e përjashtme të fesë 
dhe nuk e kuptojnë mirë shpirtin e vërtetë të saj, bile kam 
frikë se mos këta arijnë edhe gjer në shkallë që të mohojnë 
dhe qënjen e Perendisë ! ! Në mbarim të këtyre fjalëvet pashë - 
se nga syt' e Rabinit u-derdhën lotë të nxehta, që dëshmonin 
hidhërimin e tij të fellë.....

Vazhdoj pastaj një heshfje e felle, gjatë së cilës m' erdhnë 
ndër mend këto radhë të hidhura nga profetit' e Isaias: «Ç’ më 
duhet mua shumica e therorëvet t' uaja? thotë Zofi; jam plot 
tberore e me gjak k a f s h ë s h , k u r  do t’ i zgjatni duartë nga 
mua, unë do t'i largoj sytë nga ju; e në qoftë se lutjet i bëni 
më shpesh, unë s'kam për t’ i dëgjuar; sepse duart i kini piot 
me gjak. Lahuni dhe bëhuni fë pastër; hiqni dorë riga ligësitë; 
përpiquni të bëni gjithënjë punë të mira»,

\ 'ë  këto mcmiime isha, kur hyri në ciiiomë mfcsoniësi i im 
i ndcruar dlio më tlia sc për pak koiië do të nisej për aty dhe
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se më duhet të pregatit sa më parë letrën e çdo gjë tjatër për 
n' Aleksandri.

Ky lajmë më hidhëroi pak, sepse s' më mbetej shumë kohë 
që të të shkruaj më gjatë për përshtypjet që më bëri bashkë- 
fjalimi me Rabinin Amos. Po, baba i dashur; një pyetje më 
vjen dendur në gojë: në se nuk e adhurojmë, siç duhet Peren- 
din’ e Atërvet t’ anë, atëhere cilin duhet t' adhurojmë ? Në se i 
madhi Jehova, Perendija e Avramit, e Isakut dhe e Jakobit e 
ktheu fytyrën dhe nuk i pranon lutjet e theroret t'ona, kujt 
duhet f i  fai et populli i zgjedhur i Israel- it?

Gjendja e jonë me të vërtet është.më e keqe, se sa ajo e 
idololatrëvet, se këta të fundif kanë të paktën një shumicë' të 
madhe Perendish. Tashi pra zura të besoj se po afron koha 
kritike për qytetin e shenjtë; për së shpejti Zoti i ynë do fa  
vizitojë dhe do f  a shënjtërojë faltoren e tij, Po a do të arrijmë 
valle fa  shohim këtë ditë Shpëtimtare? Dhëntë Zoti !

Shtrëngohem, baba, të të shkruaj përsëri për profetili e ri 
q’ ësht dukur tashi shpejt në buzët e Jordan-it; si kundër të 
shkruanja dhe në letrën e më parëshmë, bëhet bujë e madhe 
redh emërit të tij; si personi i tij, si edhe doktrina e predikimi 
Ì tij, tërheqin jashtëzakonisht turmat e popullit. Bile këto ditë 
shkon që të takohet me këtë njeri mysterioz, kushëriri i Marisë 
që quhet Joan; ësht ky prej një familjeje shpresëtare dhe të 
ndershme; i ati quhet Zevedeu, dhe e ëma ka emërin Salomë. 
Kjo familje ka lidhje të ngushta miqësore me familjen e Rabi- 
nit Amos, sidomos miqësija midis Joanit e Marisë është aqë e 
forte, sa pa dyshim ka për fu-kthyer kjo brenda në pak kohë 
në një bashkim të shenjtë e të lumtur.

Gëzohu, baba i dashur, dëshëroj të kem shpejt lajme për 
ju e për shëndetin f  uaj.

Bija e jote që të do forte 
A D I N A

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI



JETA KRISTIANE
REVISTË FETARE E PËRM UAJSHM E

Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

VIT i II-18 PRILL 1941'XIX Nr. 2

LANDA : «Le të mëngojme që me natë» — Feja dhe njeriu — 
Jeta e jonë në sherbimin e shoqërisë — Ungjilli pas Markut — Vajza 
e Pillatit Të bimë ndër gjuj përpara Epifatit të Jisuit — Historia 
e këngës Kishëtare — I biri i shtëpisë së David-it.

,,Le të mëngojmë që me nate”
Para se të agojë mëngjezi prenveror, vrapuam në 

varrin t’ënd për t ’ a spërkatur me lule, me të cilat aqë 
shumë ngjan je ta  e jonë dhe të cilat shpesh herë janë të 
mjaftuarshme për të plotësuar mungesat e shpirtit t ’ onë. 
Para se të fshihen yjt e qiellit t’ ënd, që derdhin një 'dritë 
aqë të ëmbël e ngushëllonjëse naiën, erdhëm të gëzojmë 
dritën e kulluar të ngjalljes s’ ate. Para se të dëgjohet 
kënga mëngjezore e zoqvet» erdhëm të dëgjojmë nga 
ëngjëjt se Ti nak je më në varr. «Jisu Nazareasin kërkotii? 
s ’ ësht këtu, por u-ngjalh. Para se të formohet mbi pemët 
vesa e mëngjezit, erdhëm të shohim lotet e Marisë, që 
preknë dhe një ëngjëll akoma.

*
Natyra sqohet dhe Ti ngrihe nga vdekja, që e 

ktheve në gjumë; nga varri, qe e ktheve në nusërore. Ose 
gruri hidhet në tokë para se të vfjë dintëd për të inbirë
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në prenverë, ose trupi varroset në balte, ësht njësoj. I 
pari një symbol, i dyti, realitet. Ose prenvera vjen, ose 
Pashka, ësht njësoj, Aqë lidhje e ngushtë ekziston ner
oi je t atyreve sa që të dyja shembëllejnë njera me tjetrën. 
Ecja e së parës ësht e njlshme me ardhjen e së dytës. 
Që të dyja janë lidhur ngusht dhe me jetën t’onë. I për- 
shtaten nevojës së thellë të shpirtit t ’ onë. U-bënë aqë të 
bukura, aqë të torta, aqë m adhështore, sa që për çdo vit 
të ri të ndjejmë për ’to një gëzim më të math nga ay i 
vitit të  kaluar. Sa neve kalojmë, aqë ato mbeten. A nuk 
tregon këjo se përm brënda nesh ësht një diçka që nuk 
shkon, një diçka që ngjan ine a to ?  Ose Lazari flejti, tha, 
ose vdiq, ësht njësoj.

Ngjallja e jote ësht rrëfimi më i qartë i shpresës së 
pam poshtur në jetën e njeriut. Derth dritë ngushëllimi dhe 
në vijat më të errë ta  të shpirtit. Drita e sajë ngroh edhe 
ata që e quanin vetiten krejt të humbur. N’gjalljes s’ ate i 
referohen fjalët ngtishëllonjëse: «Ejani ne mua tëre të ngar- 
kuarit dhe ime do f  ju preh juve».

%
Tëtë të ngarkuarit le të vijmë te Ty. Sa ketni nevojë 

për ndjesë,' per pastrim, për dashuri le të afrohemi. Ti je 
vetë Dashurija, ajo dashisri që të të ra  I ndjen, të tëra i 
pastron, të të ra  t ngjall.

B.

MENDIME T ’ ARTA

Pefendija a dërgon ngasje të ndryshrne njerësvet të mire e 
të drejtë,. me qëllim që këta t' ushtrohen e të tregojnë virtytin e 
kështu të bëhen relativisht të përsosur.
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§rletdtsiem

Si kundër u-çvillua në numurat e më parëshme të kësaj 
reviste, historija na provon në një mënyrë të pakundërshtuarsh- 
me, se diturija dhe kultura nuk mundin të sigurojnë edukimin e 
përsosur të njeriut, po të mos ndihmohen këto prej edukatës 
fetare e prej mësimevet fetare. Me gjithë këtë çfaqen herë pas 
herë pseudososioilogë dhe pseudomoralistë, të cilët dyke i mby- 
llur veshët në zërin e në mësimet e mësonjësit të njerëzisë — 
siç u-qojt me të drejtë historija — përsëritin me një këmbë- 
ngulje të çuditëshme këngën e vjetër, se edukimi i shpirtit të 
njeriut mund t' arrihet vetëm me anën e kulturës e të moralit 
filozofik, pa u-kërkuar fare ndihma e fesë dhe të moralit fetar!

Për veç arësyevet që kemi paraqitur kundër kësaj theorije, 
dëshërojmë t'u bëjmë pasonjësvet të kësaj dhe disa pyetje: Kur 
thoni, zotërinj, inorai filozofik, cilin moral kuptoni? Se siç di- 
het, çdo filozof e çdo shkollë fillozofike ka edhe nga një dokt- 
rinë morale të veçantë. Filozofija Sokratike p. sh. predikon pa
rime morale krejt të kundërta me ato të Epikurianëvet e të 
sistemevet filozofike të tjerë të vjetërsisë; gjithashtu dire filozo- 
fët e kohëaet të reja nuk bashkohen e nuk janë në një mendim



36   JETA KRISTIANE

për sa u-përket parimevet themelore të moralit; e mund të tho- 
mi se sa sisteme filozofike ekzistojnë, aqë dhe morale filozofike 
na paraqiten. Pyesim pra: nga këto të shumta doktrina morale 
cilën na propozoni të zgjedhim e të ndjekim, për të siguruar 
edukimin moral të botës? Apo na paraqitni një mixtum compo- 
situm këshillash e porosirash morale, dyke zgjedhur nga çdo 
sistem filozofik parimet q’ ju duken më të mira, ashtu siç bëjnë 
filozofët elektikë ?

Po si do qoftë, daç morali tuaj filozofik eshtë pjell’ e një 
filozofi të caktuar, daç është' një përmbledhje parimesh morale 
të zgjedhura nga doktrina filozofike të ndryshme, si mund të 
besohet seriozisht se ky moral ka për t' ushtruar influencë në 
punën e moralit të njeriut? Me çfuqi e me çfar autoriteti ësht'i 
armatosur, që të ketë pretendime të pranohet e të respektohet 
prej rijerëzisë? Ku duhet të bazohet i shkreti njeri, që të jepet 
i tërë pas një doktrine e të rregullojë jetën e tij si mbas predi- 
kimevet të saj? «Është vallë e vërtetë kjo doktrinë dhe mbësh- 
tetet vallë mbi themele të pa-gabuara e të shëndosha?» ka të 
drejtë të pyes çdo njeri i pajosur qoftë dhe me arësyetimin 
më dementar. Kur shohim se që në kohët e vjetëra e- gjer në 
ditët e sotme filozofët ë moralistët e ndryshmë e kundërshtojnë 
njëri tjatrin me një mënyrë të tmerëshme, kur shohim se shpesh 
herë njeri predikon krejt të kundërtën me ato të tjetrit, atëhere 
ketni të drejtë të plotë të çfaqim dyshimin dhe të pranojmë se 
mëndja e njeriut, qoftë dhe e filozofit më të math, si e kufizuar 
që është, nuk mund të ngjitet e të gjejë e të predikojë të vër- 
tetën e të drejtën vetë; e atëhere kemi të drejtë të thomi atë 
që tha Sokrati përpara aqë shekujvet, se njerëzija do të vazh- 
dojë të ndodhet moralisht në një letharg e në një gjumë, gjer 
sa t’ i vijc keq Perendisë c të dërgojë njerin c tij, për t’ u tre- 
guar atyre rrugën e vërtetë. As një pra moral filozofik, qoftë 
dhe ay m' i përsosuri, nuk mund e nuk do të mundë t’ influen- 
cojë, si duhet, mbi shpirtin c njeriut dhe mbi formimm e ka- 
rakterit të tij, mbasi i mungon përsosmënija — si kundër ngjet 
në tërë veprai njerëzore — dhe . mbasi ësht' i çveshur nga çdo 
autenti e çdo autoritet sipërnjerëzor, me anën e të cilit vetëm 
mund të pushtohet e të tërhiqet shpirti i njeriut. Këtë pikërisht 
kishte parasysh Sokrati dhe personalitete të tjerë të çquara, kur
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thoshnin se shpëtimi i njerëzisë ishte i pa mundur, po të mos 
dërgohet prej Perendisë një mësonjës e një udhëheqës hyjnor, 
për t' u treguar njerësvet rrugën e vërtetë të përsosmënisë mo
rale e të lumturisë. .

Krejt i kundërtë paraqitet morali fetar, morali i predikuar 
prej fesë. Parimet e këtij sjellin vulën e përsosmënisë, mbasi 
rjedhin nga një fuqi sipërnjerëzore dhe janë çfaqja e dëshirës 
e të vullnetit të saj. Të mveshura pra këto me një autoritet të 
pakontestuarshëm e me një fuqi bindëse të pa-kundërshtuarshme 
e pushtojnë shpirtin e njeriut, e robërojnë këtë dhe e bëjnë 
sherbëtor të bindur e pasonjës besnik të tyre, dyke vepruar me 
fuqi e me influëricë mbi trasformimin e shpirtit e të karakterit 
të njeriut. Kjo influencë bëhet akoma m 'e madhe, për arsyen 
se cfoktrina e inorai it telar është në armoni të plotë me kërki- 
met e Ligjit moral e me zërin e ndërgjegjes që ka çdo njeri si 
dhuratë e si dispozitë të paçmuarshme që ka kallur Krijonjësi 
vetë në botën e tij s-hpirtërore. Dyke qenë pra parimet fetare 
të një llojshme me ato të ligjit moral, rrëmbehen’më-iehtë prej 
shpirtit, asimilohen shpejt shpejt dhe bëhen kështu mali e pronë 
shpirtërore, q' e udhëzon njerinë në rrugën e vërtetë dhe që 
nuk i ndahet më, për veç se, atëhere vetëm kur largohet shpirti 
nga trupi. Aq e madhe ësht fuqija e moralit fetar! aqë e pa 
çmuarshme është influenca e saj q' ushtron — në rast se predi- 
kohet uë mënyrë sistematike — mbi botën shpirtërore të njeriut, 
dyke e pajisur këtë .me ndjenja fisnike dhe me karakter të lar- 
iër e njerëzor. ■ :

.. Shpresëtari

MENDIME T ’ARTA

Km' sheh no njeri të mëkatojë, në vënd që t ’ a qortosh e 
t ’ a kritikosh, është shumë nië mirë lë kthehesh nga tynë dhe 
të pyesësh veten dyke thënë : ' A4os jam i këtillë dhe unë ?»

** * *
Po Vi peshojmë mirë fjalët që nxjerrim nga goja, atëhere 

këto kurrë nuk mund të. bëhen thikë që plagos,, zjarr qc përvë- 
lon, ose hclm që çkatërron e që vret.



N ë kalimin e jetës s'uaj

Jeta e jonë në
sherbimin e shoqërisë

„Kush të dojë të bëntt i math ndër ju, do të  
jetë sherbëtori i juaj ; Edhe kush të dojë prej jush 
të bënet ’ parë, do të jetë sherbëtor i të gjithëve.

(Mark 10.43-44).

Drama hyjnore dhe e përbotëshme fillon! Skenë ësht dheu! 
Spektatorë, njerëzia e tërë! Dhe eró, i bir i Virgjëreshës, Krishti- 
Perëndi! Po ndodhet në udhën për në Jerusalem. Për Gol- 
gothanë domethënë. Ora e therores 'së madhe për botën mëriti. 
Dhe Ay parasheh rae rëqethje e me lote shenjën e tmerëshme 
të Kryqit.

Do të fitojë! Por fitimi i tij do të kalojë nga dera e ago- 
nisë. Do të ndjejë dhimbje. Dhe dhimbja e Tij, do të përfaqë- 
sojë të tëra dhimbjet e njerëzisë, e dia nuk ndjeu dhimbje për 
shpëtimin e sajë.

E shoqërojnë të dymbëdhjetë nxënësit! Ecin me hapa të 
ngadalëshme. As një nuk flet. Heshtje, që na mbush me men- 
dime e frikë. Në një moment, moment të hidhur, moment të math 
për Perendinë dhe për njerëzinë, Krishti çel gojën: «/a lek po 
ngjitemi në Jerusaletn, u thotë atyreve, edhe i Bir’ i njeriut do 
të ipet ndër duar të kryepriftërvet edhe të shkronjësvet, edhe do 
t'a gjykojnë për vdekje, edhe do f a  apën ndër duart të Kom- 
bevet; edhe do fa  përqeshtijënë, edhe do f a  rrahëti, edhe do 
fa  pështynjënë, edhe do f  a vrasënë, edhe fé tretën ditë do të 
ngjallet». Mark. 10. 33. 34).

Moment me të vërtetë tragjik dhe madhështor ky. Por 
mjerisht! As nxënësit vet s’e kishin kuptuar akoma! Dhe ja të 
dy vëllezërit, Jakovi dhe Joani, djemt e Zevedheut, i afrohen e i 
thonë : «Mësonjës, një të mirë po të lypim. Duam të na kesh 
me një vent të shquar pranë teje tani që do të lavdërohesh. 
Duam që njëri të rri prej së djathtës. S’ate e tjetri prej së mën- 
gjërës....>>.

O! ç’ marrëzi njerëzore!
I<ur i dëgjuan të dhjetë të tjerët këto fjalë «u-zemëruan».
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Kujtuan vali se kërkesa e atyreve do të përmbushej dhe kështu 
u hyri zilia? A po mo's.u erdhi keq për atë sjellje të papërshta- 
tëshme të bashkënxënësvet të tyre kundrejt Mësonjësit? Asnjë
s’ munt t'a dijë. Ndofta dhe të dyja.

Esht e thënë, pra, i dashur këndonjës, që mësonjësi të hi- 
dhërohet gjithënjë nga nxënësit e tij dhe dielli nga retë që kri- 
jon. Ësht e thënë që kjo tokë të mos mundet të bëhet ndonjë 
herë hyjnore!

Këto mendonin e thoshnin ata! Vetëm Krishti ri me kryet 
ulur e i dëshpëruar. E mundon mendimi i shpëtimit të njerë- 
zisë. Por edhe shpirtëvogëlsija e nxënësve të Tij e hidhëron ! 
Me të këtillë nxënës, thoshte me ment, si do t'ishte e mundur 
të ketë shpresa për përhapjen e ideravet të Tij të larta! Duhet 
që t’i pregatinjë akoma. Ëshf nevojë t'i lartësojë. Duhet të bë- 
hen nga njerës, engjëj. Dhe fillon: «Nxënës të dashur, e dini 
shumë mirë se ata që janë krerë të popujve, bëhen zotër dhe
sundonjës të tyre....  Këjo ngjan në mbretërit' e kësaj bote....
Por në mbretërinë T' ime nuk ësht, as nuk duhet të jetë kështu..,,. 
Ay që dëshiron të jetë i pari, duhet të bëhet shërbëtor i të- 
gjithëve.... Se edhe kryetari i kësaj mbretërije morale, qiellore, 
i Bir' i njeriut, Krishti — Perëndi, s' erdhi që t'i shërbejnë të 
tjerët, por që t' u shërbejë të tjerëve dhe të japë jetën e Tij si 
çpërblim për shpetimin e shumicës, të njerëzisë dhe të krijesës 
së tërë......

Këto tha Krishti dyke tundur kryet. Dhe ra përsëri në
mejtime;.... Dal nga dal nisi prapë rrugën drejt Jerusalemit për
therorën e madhe. Momenti madhështor po afrohet !

❖ **
Kàluan qysh ahere njëzet shekuj, Dhe bota përpiqet që 

të thellojë në kuptimin e fjalëvet të Nazoreasit hyjnor: «Kush 
të dojë të bëhet i math ndër ju, do të jetë shërbëtori i juaj, 
edhe kush të dojë të bëhet i parë, do të jetë shërbëtor i të 
gjithëve». Fjalë — aksioma, fjalë — aforisma, që as nuk thuhen 
kollaj, as nuk zbatohen kollaj. Njërëzia qëndron me frikë para 
kësaj porosije të lartë. Mirpo Krishti, edhe këtu si edhe në aq 
të tjera, dha shembëllën e parë vet dyke sakrifikuar jetën për 
gëzimin dhe shpëtimin e botës. Ndonëse ishte Perëndi, u-bë
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njeri për njerëzit. Kështu u-bë i math si mbret, i math si pro
feti, i math si prift.

Por edhe ne, pasonjësit e Tij, thërritemi të ecim pas gjur- 
mavet të Tij. Ç' ka beri Ay, e bëri për ne. Si shembëll! Se për 
ndryshe, perse të çonte një jetë të tillë që s’ munt të zbatohej 
në këtë-botë? Të tërë pra, dyke patur parasysh Kryetarin -dhe 
Themelonjësin e besës s' onë Kyishtin, si edhe ndihmën e hirit 
të Tij, mundemi të bëhemi natyrisht brenda rethit të ngushtë 
të mnndësisë njerëzore, Krishtër të vegjël dyke e vënë jetën në 
sherbim të shoqërisë. Mirë po s' munt t' arijmë këtë Oolgotha 
të sakrifikimit për gëzimin e vllezërvet t’anë, po të mos jemi 
pushtuar prej një dashurie, si ajo që ndjente Krishti për botën.

Vetëm këjo dashuri. krijon therore të këtilla. Vetëm një 
dashuri e pakufishme si ajo e Krishtit, inspiron një vetmohim 
të pakufishëm të jetës për të tjerët.

Duhet të kemi shpirtin e math dhe dashurin e flagtë të 
erout më të math të besës Pavlit që të flasim pa frikë e të 
sakrifikojmë veten me kënaqësi. Dyke u-sbkruar Ay Romakëvet, 
u-thoshte nërmjet të tjerave edhe keto që vlejnë të përmenden
me këtë rast: «Më emërin e Krishtit ju  them të vërtetën......  se
ndjej hidhërim të math edhe pa pushirn të dhembur në zemërët 
f ime. Sepse unë vetë donjam f  ishnjatn i mallkuar, i ndarë nga 
Krishti për vëllezërit e mi, per farefisasit e mi. pas mishit» 
(Romakët 9. 1. 4). Kemi ne një dashuri të këtillë për vëllezërit 
t’ anë? Dëshirojmë ne të vuajmë për të mirën e përgjithëshme? 
Pavli ësht gati të dënojë veten për gjithëmon për bashkëkomba- 
sit e tij, në se do t' ishte fjala për shpëtimin e tyre. Pranon të 
bëhet vet «anothemë» për hir të tyre. Dhe Korinthianëvet u 
thotë: «Sepse prej shumë shtrëngimi e acarimi të zemërës u 
shkrova juve me shumë lot, jo që të hidhëroheni, po që të tijihni 
dashurinë që kam me të-tepër mbë jm .  (II Korinth. 2. 4.) Dhe 
më një vend tjetër: "Ja e treta herë që jam gati për të ardhur 
te ju, e nuk dua fu  bënem barrë; sepse s’ kërkotij tuajat, po 
juve; se bijt s ’ kanë detyrë të mblethnjënë për prindërit, po priti- 
dërit për të bijtë». (II. Korinth. 12. 14. 15.) Si është e mundur 
pra, të mos admirohet këjo madhështi e besës dhe e dashurisë 
së Pavlit? Cili tjetër ka folur kështu gjatë shekujvet? Ay nuk 
rron, veç për të tjerët! Jeta e tij s'ësht qëllim! Ësht mjet dhe 
vegël për qëllimin e lartë të shpëtimit të vllezërvet të tij. «...do
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të mbetem e do të qendroj bashkë me gjithë ju , për mbarësinë 
t ’uaj në besë e për gëzimin t’uaj» (Fil. 1, 25).

Ç' do njeri natyrisht s’ mundet të sakrifikojë jetën e vet 
për të mirën e të tjerëvct, Dhe pikërisht për këtë arësye, të 
paktë janë dhe njerëzit e mëdhenj. Deshmorët e besës, të ide- 
ravet, të shkencës së vezhgimevet, s’ mejtojnë në do të humba- 
sin. Para sakrificës për hir të Kombit, të Kishës e të njerëzisë 
ç' rëndësi munt të ketë jeta e jonë? Jetën e peshojnë vetëm nje- 
rëzit e vegjël dhe të zakonëshëm që për çdo mëngjes kur ngrihen 
shikojnë gjuhën në pasqyrë dhe humbasin kohën në të krehu- 
rat e flokëvet. Për të paktët, që u-ngritnë përmbi këtë nivel t l  
zakonëshmë, jeta ësht vegëla për realizimin e një ideali, të atij 
ideali që njeriu vë për destin dhe justifikim të qënëjes së tij. 
Njerëzit e këtij lloji rojnë të vetmuar, por nuk vdesin. Nuk qe- 
shin, as nuk lozin; u-pëlqen vetmija. Dhe pikërisht këjo krijon 
madhështinë, që shkruan shpëtimin dhe historin e njerëzisë!

Përpara pra ju besimtarët, ejani. Kemi nevojë për shumë 
eronj dhe dëshmorë. Sidomos ata që i a kanë detikuar vetën 
shoqërisë le të bëjnë detyrën e tyre si duhet: «Eshtë rtiirë 
për ne të vdesë një njeri për llauzinë, edhe të mos humbasë 
gjithë kombh (Joan 11. 50.) Le t ' a pasojmë Shpëtimtarin t'onë. 
Ay tha: « Unë jam bariu i mirë; bariu i mirë ve jetën e Ti për 
dhentë». (Joan 10. 11.) Dhe vetëm atëhere mundi të deklarojë 
« U-afrua Ora që të lavdërohet i Bir’ i njeriut» (Joan 12. 23), 
kur pa vdekjen për jetën e botës.

Përpara pra ju që doni të bëheni «të mëdhenj e të parë» në 
këtë botë dhe në tjetrën; jepni jetën për të. Filimi do të jetë'i 
math edhe për ju edhe për njerëzinë. «Me të vërtet po ju  them 
juve, në mos rëntë kokëra e grurit në dhet e të vdesë, ajo mbe- 
tet e vetmë; po në vdektë bie shumë pemë. Ay që do jetën e vetë, 
do fa  humbasë, dhe ay që mërzit jetën e tij ndë këtë botë, do 
fa  ruaj per jetën e përjetëshme«. (Joan 12. 24. 26.) Kështu foli 
Shpëtimtari i ynë. Kështu u-sakrifikua. Kështu u-lavdërua dhe 
u-adhurua !

Përpara që të gjithë për therorën e madhe të jetës s’onë 
për Krishtin dhe për shoqërinë. Përpara për prodhim veprash 
të mëdha : «Nga këjo e njohëm dashurin e K.rishiit, thoië Ap. 
joani, se Ay vari jetën s Ti per jie; edite neve kemi detyrë të 
vane jctën f  onë për vëllezërit*. (Jmui, Idra 1. 3. 16). 8.



Ungjillì pasMarkut
A uktorI i U ngjillit ose shkruesi i Ungjillit

Si mbas traditës së shenjtë auktori i Ungjillit të dytë kano- 
nik asht nxanësi i Apostujvet : Evangjelist Marku. Prej Shkrimit 
të Shenjtë kuptojmë se Marku ishte me komb Ebrej (vro kartën 
mbë Kollosianët kr. 4, 10 e 11): «U falet me shëndet edhe Mar
ku, i cili ashtë nga rethpresja» : kje i biri i Marisë qi banonte 
në jerusalem, në shpi të së cillës u mblidhëshin të Krishtenët 

- për t 'u  lutun Zotit (vro punët e Apostujvet Kr. 12, 12: «Edhe 
passi u mendua me vehte, erdhi në shpi të Marisë, s’ ëmës së 
Joanit që përmbi quhej Mark, atje. tek ishin mjaft veta mbledhur 
edhe po faleshin». Edhe sirnbas zaeonit të atëhershëm Evangje
list Marku kishte dy emna: “nji emën Ebrej Joan e nji tjetër 
romak Mark. Në besën Krishtene e suell sigurisht Apostull Pet- 
ri, pse Markun e quen biri i im (vro kartkn e parë t’Apostoli 
Petrit Kr. 5, 13.) Me t'afërmin e tij Varnavën Marku udhtoj 
prej Jerusalemit n’Andiohi e prej kndej bashkë me Varnavën e 
e Apostull Pavlin n' udhëtimin e parë misionar t' apostullit, por 
vuejtjet qi pat udhës e shtrënguën Markun Ka ndalojë udhëti- 
min në Pegri të Pamfilisë qi të kthehej përsëri në Jerusalem. 
Kur se Ap. Pavli e Varnava shkuen përsëri n' udhëtimin e dytë 
misjonar nuk e muerën me vete Markun, perse ishte largue ma 
para prej sish, por ma vonë e shohim se kje si vashkë-puntuer 
i Apostollit (vro kartën mbë Filimonin Kr. 1, 14: «Të falet me 
shëndet Marku bashkëpuntori i em») Etent e Shenjtn na tregoj- 
në, si Papije e Irineu, se Marku përmblodh predikimet e Ap. 
Petrit e prej këndej e-kemi Ungjillin e dytë kanonik të qujtun: 
Ungjilli pas Markut; si ashtu edne se aso kohc pat predikue 
Besën Krishtene n’ Aleksandri, tùej themelue për të parën ’nerë 
n' at gjytet Kishën e Shenjtë, shka edhe prej këtyne vërtetime- 
vet kemi se Evangjelisti Marku kje si Episkop i parë i Kishës 
së Aleksandrisë,

Mbasi qi Marku ishte si i afërm i Varnavës e ky kje me 
fis prej Levitvet (rendit priftënuer) sigurisht mund të thomi se 
edhe Evangjelist Marku do të ketë qenë prej këti fisi. Kisha 
Markun é njehë në rendin e dëshmorvet të cillët dhanë jetën 
për Jisuin Shpëtimtar, dhe e kremton me 25 të muejit Prill,
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A utenéiieti i Ungiillit

Se Ungjilli i dytë kanonik asht sigurisht vepër e nxanësit 
t' Apostujvet Evangjelist Markut mund të vërtetohemi si prej 
vepravet e shkrimevet të vjetra t' Etënvet të Lishës si edhe prej 
vetë ungjijvet. Papia i Jeropolit na tregbn për Ungjillin pas 
Markut këtë : «Marku si nxënës i Apostoli Petrit i shkrou të 
gjitha se shka ndigjoj prej tij, mbi ata shka u kishte thënë Ji- 
sui Shpëtimtar. Këto i shkrou jo pas rendit po vetëm si i binte 
ndër mend se shka kishte thanë e ba lisui. Marku nuk kje nji 
prej sish, qi kishte ndigjue Jisuin as nuk kje nji ndër nxansat 
e Tij, por si treguemë ma naltë vetëm i Ap. Petrit, i cilli fak- 
tet i tregonte si mbas nevojës e jo në nji rend sistematizimi, 
tuej dashtë të na tregojë historinë e Jisuit, Prandaj edhe Marku 
nuk gaboj kurgja pse na shkrou Ungjillin në këtë mëndyrë se 
si i binte ndër mend, përse për qëllim kishte qi mos të harojë 
pa pa tregue nonji send se shka kishte ndigjue prej gojëss'Ap. 
Petrit për veprat e jetën e jisuit Shpëtimtar. «Prej këtij shenji- 
mì shihet qartas se Evangjelist marku e shkrou Ungjillin e dy- 
të kanonik mbi predikimet e Ap. Petrit e jo në nji rend kro- 
nollogjik të jetës së Shpëtimtarit, perse nuk kje nxanës i jisuit 
por vetëm shka kishte ndigjue prej gojës s’ Ap. Petrit. Prandaj 
dhe ky Ungjill ban ma shum fjalë se kurr nji tjetër mbi veprat 
e Ap. Petrit. Prej punëvet t'Apostojvet shohim se përmbajtja e 
predikimevet t' Ap. Petrit asht kjo : «Se Jisui Zoti Krisht asht 
Shpëtimtari i t'è gjithvet e jo vet'èm i t'è birvet f  Izrodlit» / (vro 
punët e Ap. Kr. 10, 34-43. e tregueme fhkurtazi përmbajtja e 
predikimeve t' Ap. Petrit.)

Irinej i Lionit si dishmimtar i dytë na tregon se Ungjilli 
i-dytë kanonik asht me të vërtetë vepër e Evangjelisti Markut, 
qi fillon me këto fjalë : Arhi tu Evangeliu tù lisu Hristu liù 
tù Theu, të cilin Ungjill e shkrou Marku bashkudhëtari i Ap. 
Petrit (Adv. Haer. 3, 10, 6.)

Per cillët kje shkrue Ungjilli i dytë kanonik
KI ini enti i Alcksaudrisë ka arësye kuer tliotë se Evangjelist 

Marku e shkrou Ungjillin e tij p'ér të Krishtcnët Rromakë. Kte 
e shohim cdhc prej Ungjillit, perse në pak vende tìicritet nc
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Dhjatën e Vjetër. Zakonet e institutet e Judhejvej në kët Un- 
gjill spjegohen, në sa n’at të. Mattheut nuk ishte nevojë për 
koment, pèrse kje shkrue vetëm për Ebrei. N ’Ungjillin pas 
Markut përmendet Aleksandri e Rrufa, të birt e Simonit prej 
Kirinet, pèrse aso kohe kuer se kje shkrue Ungjilli këto banoj- 
shin në gjytetin e Rromës, prandaj dhe të Krishtenët e këtij 
gjyteti kishin dijeni për këto të dy.

Shkaku dhe qëllimi pèrse kje shkrue Unjilli 
i dytë kanonik.

Si mbas dishmisë së Klimentit i' Aleksandrisë Evangjelist 
Marku e shkrou Ungjillin e dytë mbi kerkesën e lutjet e të 
Krishtenvet të Rromës, të cillët dishirojshin q.i predikimet e Ap. 
Petrit t' i kenë të shkrueme. Qëllimi pse kje shkrue na tregon 
vetë Ungjilli ku e fillon me këto fjalë: «Arhi tu EvangeUu tu 
listi Hristu liti tu Theù=  Të nisurit e Ungjillit të Jisu Krishtit 
të Birit të Perëndisë.» Pra Marku donte T' i .difterite të Krish
tenvet se Jisui kje me të vërtetë Bir i Perëndisë. Këtë e shohim 
edhe prej permbajtjes së tekstit, përsë Hyjnia e Jisuit tregohet 
ndër çudina e shirime qi bani mbi të smuetif. Por kryepriftënt 
e Eorejvet Jisuin nuk e njoftën si Bir të Perëndisë me gjith se 
kje profetizue ardhja e Mesisë me qindra vjetësh ma para. Me 
kaq nuk pijafton, por ma tepër kryepriftënt, të shtymë prej nji 
menije, nderhynë ndër auktoritetet sundimtare qi Jisui të gjyko- 
het për vdekje. Vetëm kryeqindësi i ushtërisë Rromako kje bin
de se Jisui kje me të vërtetë Zot (vro Ungjillin pas Markut Kr. 
15, 39) «Edhe urdhërqindësi qi ishte ndenjur për kundrurll atij 
kuer pasë duke bërtitur kështu dha shpirtin, tha : me te vërtetë 
ky njeri paska qenë Bir Perëndije.» Pra ay i cilli e beson Jisuin 
si Bir të Perendisë do të ketë shpëtimin e shpirtit si na tregon 
edhe Ungjilli: «Kush të besonjë edhe të pagëzonëte do të shpë- 
tonjë po kush të mos besonjë do të dënonëte» (vro Ungjillin 
pas Markut Kr. 16, 16.)

Vendi e koka se ku e 'kuer kje shkrue 
Ungjilli pas M arkut

Etënt e Shenjtë si Papia e Irinej nuk na tregojnë se ku e 
shkrou Evagjelist Marku Ungjillin e Tij të dytë kanonik, Mbas
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dishmisë së Klimentit t’ Aleksandrisë duket se ky Ungjill asht 
shkrue në gjytetin e Rromës, por Shën Joan Gojarti thotë se 
asht shkrue n' Aleksandri. Gojarti thotë kështu ndoshta pse E- 
vangjelist Marku aso kohe predikonte n’Aleksandri si edhe në 
rethe fë saja.

Sa i perket kohës se kuer kjo shkrue Ungjilli Etënët e 
Kishës ma të vjetrit nuk janë nji mendimit. Papia i Jerupolit 
nuk na tregon kohën se kuer kje shkrue Ungjilli pas Markut, 
por si mbas dishmisë së Klimentit t' Aleksandrisë Marku e shkrou 
Ungjillin kuer se ishte gjall Ap. Petri e mbas dishmisë s’ Iri- 
neut Ungjilli pas Markut kje shkrue mbas vdekjes s’ Ap. Petrit 
e Pavlit. Kështu na met të zgjellim mendimin në mjes t'Irinejit 
dhe të Klimentit, por mbasi Irinej kje nxënëc i Polikarpit nxa- 
nësit t'Ap. Joanit për sa i përket kohës se kuer kje shkrue ly- 
pet të marrim për bazë mendimin e Irinejit. Me fjalë të tjera 
Ungjilli i dytë kanonik ose pas Markut kje shkrue në vjetin 67 
mbas Krishtit.

Gjuha në të cillën kje shkrue Ungjilli

Etënt e Shenjtë ma të vjetër nuk na tregojnë se në cillën 
gjuhë kje shkrue Ungjilli pas Markut, por prej heshtjes së tyne 
konstatojmë se kje shkrue sigurisht në gjuhën Greqishte e cilla 
aso kohë ishte gjuhë universale. Po t'ishte shkrue Ungjilli i 
Markut në nji gjuhë tjetër sigurisht Etënt e Shenjtë do të na 
tregojshin po sikurse na thanë si per Ungjillin pas Mattheut, 
qi kje shkrue në gjuhën Ebraishte. I lumturi Jeronim dhe Au- 
gustini na tregojnë se të gjithë Shkrimet e Dhjatës se Re, për- 
posë Ungjillit pas Mattheut, kjenë shkrue në gjuhën Greqishte. 
Sikurse thamë ma sypri gjuha Greqishte kje universale prandej 
në këtë gjuhë kje folë dhe në gjytetin e Rromës si na dish- 
mojnë dhe kartat e Ap. Pavlit dhe Ignjat Theoforit të dërgue- 
me Rromanëvet, të cillat karta kjenë shkrue në gjuhën Greqi
shte. Prandej edhe Ungjilli i dytë kanonik ose pas Markut nuk 
kje shkrue në kurnji hjuhë tjetër përposë në gjnhën Qreqishte.

Përkthye e adaptue prej
Prof. /. B.



Nga ditët e pësimeve

Yajza e Pillatit
Atë kohë pailati i bukur i Dhamaskës, ku banonte Klav- 

dhiu qeveritari me të shoqen Popea, vajzë-të Pillatit, ngrihej i 
heshtur.

Të mbyllura qenë dritoret, të mbyllura dhe dyert e tij. 
Kujtonje'se s’kishte njeri atje, se jeta mungonte n’ atë banesë.

Po nëse nuk mungonte jeta, mungonte me gjith këtë gë- 
zimi, që çpërndante herë të tjera nër dhomat e mëdha të tij 

-fytyra engjëllore e vajzës së Pillatit.
Tani Popea qe e sëmurë. Duart dhe këmbët e sajë qenë 

paralizuar dhe trupi e kish humbur elegancën dhe bukurinë e 
tij. Shkrihej dhe shuhej. Përpjekjet dhe kujdesjet e të shoqit të 
pangushulluar dhe të të, tërë të njojturvet, s’i sillnin as një do
di. Magët dhe doktorët .më të çquar qetië thirur për shërimin 
e kësaj sëiuundjedje të çuditëshme, por kot.

Dy vjetë tani dergjet në shtratë. Dite e natë lut Perënditë 
e sajë. Mire po pa dobi, Se mermerët e ngrirë qëndrojnë të fto- 
hët para dhimbjes së sajë.

i * *
*

Ndërkaq një ditë vjen në Dhamaskë një udhëtar nga Ju- 
dhea. Ky udhëtar paraqitet dhe në pallatin e Klavdhiut dhe 
kërkon t’ a çojnë në dhomën e së sëmurës.

Kur e suallën atje, Popea i bëri shenjë me vështrimin e 
sajë melankolik që të ulet.

Do t’a dinté valle ky ilaçin e sëmundjes $ë sajë?
«Zonjë, unë s’ jam doktor, fillon udhëtari. Vetëm dëgjo 

një histori që erdha të të tregoj :
«Këtu e ca kohë dolii në judhe një profit që të gjithë i 

thërresin Nazareas. Ky profit i ka kaluar të tërë profitët që ka- 
në dal gjer tani në vendi» t’ onë. i ka kaluar edhe me fjalët
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edhe me veprat e tij. Shëroi të sëmurë, ulogë i bëri të ngrihen 
më këmbë, të verbër i bëri të shohin.

«-Bile, siç kam dëgjuar, këto ditë ngjalli dhe një të vdekur 
nga varri.

«Edhe fjalët e tij ! Fjalë që për herë të parë dëgjohen në 
botë dhe që si ndonjë magnet i tërheqin njerëzit, të cilët robë- 
rohen prej veshtrimit të tij. Vërtet, ç’vështrim gasmor, të qetë 
clhe të but ka» !

* *

,Në të dëgjuarit e kësaj historije, syt e lodhur të Popesë 
muarrnë çkelqimin e mëparëshëm dhe me shpresë e gëzim të 
math thirri :

«Dua të shkoj në Judhe. Tani dua të më çojnë atje që të 
shoh atë profit të famëshëm. Do t’a paguaj sa të dojë dhe do 
t’ i jap çka të kërkojë.

«Kam një gjërdan shum të çmuar. Do t’a shes. Do t' i 
shes të tëra stolit që kam dhe të hollat do t' i a jap atij. Ço- 
më-ni, çomë-ni atje. Vetëm ay munt të më ndihmojë».

— Po moj zonjë, u-përgjëgj i huaji; por me këto s’ke për 
t ' a fituar mëshirën e tij, se Ay e urren kotësin e botës.

Vet është i varfër. Ecën i zbathur. Shoqërohet me ata të 
klasës së fundit. Edhe të tëra pasurit e botës sikur t' i falësh 
s' ka për të të vënë re. Dashurin e tij s' ke për t' a fituar.

— Atëhere ç' duhet të bëjë pra për atë profitin tënd të 
çuditshëm, pyeti e çqetësuar Popea?

— Vetëm një kusht lyp ay nga ata që kërkojnë ndihmën 
e tij. Lyp të kenë besë. Të besojnë, se ay ësht Bir’i Petendisë.

— Bir’ i Perendisë ! tha me habitje Popea. Si ësht e mun- 
dur të besoj një gjë të tillë? Dhe atë minute u-çduk çkëlqimi 
nga syt e sajë dhe shpresa prej fytyrës së sajë.

* **
Shumë dite e shumë netë kaluan qysh aherc, Dhe Popea 

s’ mundte të harojë fjalët e udhëtarit.
Gjithënjë mendja i shkonte në Iudhe dhe ne profiti i çu- 

ditshëm, fytyra e të cilit nisi të paraqitej dita ditës rnë e gjailë 
dhe të derdhnjë në shpirtin e sajë një dritë t’ ëtnbël. Qe drita 
e besës.
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«Pse vali ky njeri, që bën aq çudira, çudira përmbinjerë- 
zore, të mos jetë b ir'i Perendisë? Kurse perendit t'anë nuk 
më sjellin asnjë ndihmë, pse të mos provoj dhe fuqin e Peren- 
dis së re, që Nazareasi thotë se ësht Bir’ i Tij ?».

Dhe besa dita ditës po ndriçonte më tepër shpirtin e sajë.
Njëkohësisht Popea mer vesht se Nazareasi do të ngjitej 

në Jerusalem.
Sikur të shkonte dhe ajo atje! Po si do të lejonte burri i 

sajë që ajo, një nga grat e para të Romës, të kërkonte ndih- 
mën e një Ebreu të thjesht dhe të pa ndonjë rëndësi?

Ndërkaq e gjeti mënyrën.
Një ditë pra me lote në sy i thotë burrit të sajë të dashur, 

se në kohën e fundit e ndjente veten shumë të mërzitur dhe 
se donte të shihte me doemos babau e vet Pilatin.

Klavdhiu në fillim nuk e pëlqeu këtë mejtim. Si është e 
mundur t'a dërgojë në Jerusalem në një gjendje të këtillë? Dhe 
udha s’ ishte as e shkurtër, as e lehtë. Po sikur lodhja t'a bënte 
edhe më keq? Mire po, para lutjeve të sajë të uxehta e këmbë- 
ngulëse, s’ mundi t'a qëndrojë më tepër; kështu që më në fund 
i dha leje.

* *

Një mëngjes të bukur, karoca më e pasur e pallatit, me 
kuajt më të mire dhe me Popenë të shtrirë në shtresa prej 
puplash dhe të shoqëruar prej njerëzvet më besnikë të Klavdhiut, 
u-nis për në Jerusalem.

Tri ditë udhëtuan. Kaluan posht pllajevet lindore të Liba- 
nit me pishat e tij të larta dhe e vazhduan udhën përmes lugi- 
nës së Josafatit. Ditën e katërtë pane Jerusalemin.

Për së largu vunë re një shumicë të madhe njerëzish që 
dilte nga Porta e veriut të qytetit dhe ngjitej në- një kodër. 
Dalluan gjithashtu dhe ushtarë Romakë me helmetat e tyre. 
Dhe kur u afruan, ‘ një kryeqindës kaloj para atyreve dyke 
shkuar dhe ay për në kodër.

Popea i béri me shenjë që të afrohet dhe si i tregoi cila 
ishte, e pyeti ç'ngjet. Oficeri Romak, pasi përshëndeti me respekt 
vajzën e qeveritarit të tij, i tha se shkojnë në Qolgotha per të
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kryqëzuar një çarllatan dhe një prishës të qetësis publike, që 
siç kish dëgjuar e quanin Jisu Nazareas.

— Nazareas ! bërtiti me të math Popea. Këjo nuk do të 
bëhet! Të urdhëroj të ndalosh ekzekutimin.

Oficeri Romak i tha atëhere me respekt vajzës së Pillatit 
se vetëm qeveritari kish të drejtë të japë një urdhër të tillë. 
Nga ana tjetër ishte dhe vonë, sepse ay njeri do të ish mbër- 
thyer më mbi Kryqin. Këto tha Oficeri dh'e pasi e përshëndeti 
përsëri, vazhdoi rrugën i habitur për interesimin e math që 
tregonte vajza e Pilatit për një Ebre të thjesht e të pa ndonjë 
rëndësi dhe bile çarllatan, që vet ebrejtë c gjykuan dhe e dë- 
nuan me vdekje.

Popea atëhere e dëshpëruar dhe e hidhëruar ktheu syt e 
sajë drejt Qolgothajt, drejt vendit d.m.th. ku u-çfaq mos mirë- 
njojtja më e madhe e botës.

—„Çonië-ni, çomë-ni atje sipërbërtiti. Ays'duhettë vdesë, jo.
Mirë po,. udha qe tepër e përpjetë dhe e çregulluar dhe 

karoca ishte e pamundur të ngjitej. Prandaj gjetnë një shtrat- 
mbajtës, vunë vajzën aristokrate sipër dke u-ngjitnë në Qolgotha.

Si aritnë sipër dhe Popea pa tre Kryqe njerin pranë tjetr.it 
dhe mbi ta nga një njeri të kryqëzuar, një tmer e pushtoi dhe 
gati t'i binte të fikët. Krimi qe kryer !

Me një herë atëhere ajo dha urdhër që të largohen tërë 
njerëzit që qendronin rreth e qarkë dhe_ që talleshin me të 
kryqëzuarit. Syri i vajti në Kryqin e mesmë. Në këmbët e tij 
kish rënë e shashtisur një grua e thjeshtë. Pran’ asaj dhe dy 
gra të tjera qanin.

— Ky ësht, Ky që ësht mbërthyer mbi Kryqin e mesmë. 
Çomë-ni atje, lermë-ni posht këmbëve të tij tha Popea me hi- 
dhërim.

Urdhëri u-vu në zbatim. Dhe ajo atëhere ine heshtje dhe 
devotesë të plotë hodhi vështrimin e sajë plot dhimbje mbi 
fytyrën e të Kryqëzuarit për të parë syt e tij të ëmbël.

Ç  mirësi e ç' pafajësi tregonin ata sy me gjith hclmet dhe 
vuajtjet që kishin shijuar!

___________ JETA {CRISTIANE
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Po pse Nazareasi nuk ktheu kryet që t'a shikojë, por
vështron vetëm gruan e mjerë që me mali ish shtrirë para
këmbëvet të Tij ? Mos nnk ka besë të mjaftë ?

Me gjithë këtë Popea nuk e hiqte vështrimin e sajë plot 
dhimbje prej fytyrës së Nazareasit.

Pa pritur, syt e ëmbël dhe gazmorë të Jisujt u-kthyerfdhe 
nga ana e së paralizuarës, që ishte shtrirë para këmbëvet të Tij 
dhe që i pikonin lotet si kokëra margaritari.

O ! Ç' u-bë n' atë minutë. Një reze plot dritë dhe fuqi, e 
dërguar prej qiellit i ndëpërshkoi tërë qënëjen dhe një tronditje
të thellë ndjeu në trup të sajë. Qe ngritur në këmbë! Kish
gjetur shërim !

Pas pakë Popea e bukur me elegancën dhe bukurin e sajë 
të më parëshme, si zorkadha e Libanit, po ngjitte shkallat e 
mermerta të pallatit të babajt të sajë.

Pillati i hutuar dhe me mallëngjim e pushtoi në krahëtdhe 
ajo dyke e puthur i thoshte :

Ç'bëre o baba. Sot kryqëzove një Perendi.
(Përpunim) B,

MEND1ME T ’ ARTA

Tërë veprimet — dhe ato më të lariërat e më të' çuditë- 
shmet — do të prishen një ditë e do të çdukën; të pavdekura 
inbeten vetërn veprai e dashurisë dite të filanthropisë.

* * *
Mjeti m'i bukur, që të përparojë i krishteri në jetën shpir* 

tërore, është ky : të mos mendohet kurrë se ç’të mirë ka bërë 
gjer sot, po të filiojë që sot gjithënjë no një të re.

❖* *
Esht’ e vërtetë se ç’do ligësi e shëmton dhe e prish karak■ 

terin e njeriat; po egoizma dhe kryelnrtësjja janë beimi m ’ i 
fortë, q' arrin gjer në themelet e qënjss s‘ i„ië, belinoli shpirtin 
nga rënja dhe e çkatëron krejt njerinë.



Të b im ë n d ë r  gjuj p ë rp a ra  
Epitafit të J isu it

Ay i cilli dha jetën për shpëtimin e gjith njerzimit,. Ay qi 
kje trupnisht ndërmjet të njerëzvet tuej ba çudina të _pa numërta, 
Ay qi i pru botës marë parimin socjal e religjioz ma të kryem 
se kurnji tjetër, sot rrin shtri përpara nesh, tuej na kujtu faktin 
historik, qi pat ndodhun gadi para 20 shekujsh.

Mbreti i Mbretërvet sot varroset për t' u ngjallur përsëri, 
si mbas thanjevet e shkronjavet të profitëvet. Ende nuk ishte 
ftohun vorri prej të cillit Zoti Jisu Krisht pat ngjallë Llazarin 
në Bitanii, qi kishte vdekun para katër (4) ditvet, ende në Jeru- 
salem nuk ishte shdukun enthusiazma e pritjes së jisuit me 
fjalë brohoritëse : «Osseina, Ossana të Birit të Davidhit» ende 
dafinat nuk ishin veshkun dhe shtresat nuk ishin hjekun; mbi 
të cillat kishte kalue Jisui nëpër rrugat e Jerusalemit, kuer qe 
Farisenjtë dhe Sadukenjtë bashkë me një pjesë të popullit të 
këtij qyteti, për të cillin Jisui pat thanë se; «as gur mbi gur 
nuk do të jesin», e me to kjenë edhe disa prej ushtarvet Ro- 
makë t’ armatosun deri në fyt me thika e me mjete të tjera i 
dalin Jisuit përpara në kopshtin e Ojethsimanit pò si në nji ku- 
sar. E iidhin dhe e qesin para gjyqit tuej e shpifun si asht ma 
zi, si turbullues kundra auktoriteteve Romake edhe për kët arë- 
sye tuej kërkue prej sish qi Mbreti i Mbretënvet të kryqëzohet 

*në dru. ■ Ojykatësi Pilat pyet jisuin, por nuk gjet farë fajit më 
Te, haptazi e rfen përpara të gjithëvet se jisui i quejtun Krisht 
àsht i pafajshëm dhe i drejtë. Por populli Izraelit me nji za të 
naltë pa pushim vrret tuej i u drejtue Pilatit; Kryqzoe Jisuin 
kryqzoe. Pilati dinak lanë duert para popullit, si në shèj mos- 
përgjegjësije, tuej thanë se në gjykimin e këtij njeriut të drejtë 
për vdekje ishte i pafajshëm; në sa populli përsëritëte fjalët e 
para: K’yqzoe jisuin kryqzoe. Dhe në kët mënyrë Jisui i quej
tun Krisht, prej njerëzAet të pa shpirtë kje gjykue për vdekje.

Në vend të luleve e të dafinavet të lavdërimit këso bere populli
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l jep Jisuit nji dru, qi të kryqëzohet mbi të plot me mundime; 
në vend të shtresavet e qylymavet qi i a qitën përpara nepër 
rrugat e Jerusalemit të Djelen e Dafinës, këso here populli i 
jep Jisuit nji mblesë për të mbështjell trupin para se të kryqë- 
zohej; në vend të nji kunore, si shëj lavdërimesh, ky popull i 
jep Jisuit nji prej t' atyne të ferravet.

Në vend të falenderimit ky popull i jep Jisuit nji heshte 
në bri, tuej bà qi të dalin gjak e uej s' bashku, në vend të bu- 
jarisë populli i jep Jisuit uthull të përziem me tamth; në vend 
t'a lavdërojnë për vepra të mira e çudina qi bani në mjes të 
Izraelitvet, populli i jep Gollgothan, vendin e psimevet dhe 
s' mbramit edhe të vdekjes. Për të Birin e Perendisë nuk kje 
nji figurë ma mizore se kjo qi tregueme sypri, kuer se aso kohe 
kishte pasë Jisui si shpërblim prej këtij populli, due të tham: 
psimet e vdekjen. Vaj, por sot dita e ditës i ka këRrtë fyeme 
e përbuzje prej të gjith atyne, të cillët pa e kuptue faret Dokt- 
rinën e Tij të Shenjtë largojnë Ktë prej familjevet e shkollavet, 
konviktevet e strehash vorfnore e sa e sa vendesh të tjera, qi 
të kenë të bajnë me iqrmimin e karakterit për nji Shqyptar, të 
cillin gjithë bota e njeh se vetëm ay àsht trashëgimtar i Ilirvet 
të vjetër, tuej pasë për prisa : Leka, Pirro e Kastriota.

Ndër ditët e kalueme gjat Javës së Madhe ndër lutje e 
tropare të shkrueme e të hartueme prej hymografëvet të Krish- 
ten, Kisha Orthodhokse kjanë e vajton ket vepër mizore, ku 
gjykohej Jisui për vdekje si i pa fajshëm. Kisha po na kujton 
kët fakt, tuej i a tregue bijvet të saj dhe njiherìt tuej i grishë 
qi të bimë nder gjuj përpara Epitafit të Jisuit e t’a puthim plot 
me devosion. Na ktë do fa  bajmë vetëm atëherë, kuer sc ket 
Symbol të Shenjtë fa  temjanisim me fuqinë e Besës s' onë dhe 
me erën e shpresëtarisë s’ onë qi kemi për Jisuin, të Birin e 
Perendisë. Kte do fa kryejmë atëherë kuer se mbi Symbolin e 
Vorrit të Shenjtë kartdilin me voj dhe qirin e dyllit f  i ndezim 
me flakën e dashtnisë Kristiane, si fi kemi stolisun me lule të 
vepravet të mira f  òna si edhe me virtyte. E po kje se te gjitha 
këto mjete nuk i kemi atëherë në mos tjetër fa  njohim mëka- 
tin përpara Perendisë, tuej i dhanë fjalën se kurrë ma nuk do 
tta përsërisim, tuej u kujdes qi të pajisena me vepra të mira, 
Jemi të detyruem qi përpara Epitafit té Jisuit f i  kryejmë këto
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premtime, pse per ndryshe do të bjerrim faljen e mëkatavet 
dhe shpëtimin si edhe besën dhe burrninë, qi dikuer Shqyptari 
ushqente në shpirt të tij. Si fi kryejmë pra këto premtime do 
të jemr të dëj të qindrojmë përpara Epitafit të Jisuit, tuej mos 
muej-të të largohemi prej Tij, po krejtësisht ashtu sikurse qin- 
drojmë me nji pijetet per anë të ndonji f  afërmit të vdekun, 
tuej e përcjellun kufomën me derdhjen e lotëvet, si nji shej 
dhimbjeje e mjerimi qi ndijmë ndër zemra f  ona. Po atëherë 
si mund të largohemi aq lehtas préj Epitafit të Jisuit qi n' a 
kujton Vorrin e Shenjtë atje në Gollgotha? Po si mund të tër- 
hiqemi prej Vorrit ku qindronte Shpëtimtari, pruesi i nji drite 
të pa mbarueme dhe Therorit të lavdërimit për shpëtimin e 
gjith njerzimit? Po vetëm ay mund të tërhiqet i cilli në zemer 
nuk ka ndjenja, ku shpirti i tij nuk ka krahë engjëllorësh, ku 
mendja e tij eshtë e pakuptim. E ay qi dishron shpëtimin nuk 
mund të tërhiqej prej Epitafit të Jisuit pa e çuemun mendjen 
te Ay, i Cilli gadi 20 shekuj me parime të shëndoshta udhë- 
hoqi njerzimin. Po cilla mendje asht ajo, qi tuuej ra ndër gjuj 
përpara këtij Symbolit të Vorrit të Shenjtë nuk shkon në flu- 
turim nëpër fusha e ara, lulishte e zabeie, pylla e ograja të nji 
jetës së hartueme mbi at Doktrinë të shkëlqyeshme, qi me anë 
të kulturës e të përparimit e ndriti, dhe me anën e pësimevet 
të Jisuit në kryq botën mbar e shpëtoj? Pra mbas këtij lioj 
fluturimi në blerime religjioze marim para sysh Psimet e Shpë- 
timtarit dhe ngrehim zanin f  onë e ma tepër se të bindun mund 
të thomi: «Se Jisui me të vërtet kje Bir i Perendisë».

. Ket shprestari aq të madhe qi zemrat treguene për Jisuin 
të quejtun Krisht nuk mujt fa ndali as roja e dërgueme prej 
Pilatit, qi rrinte per anë të Vorrit, të cillt rojtar e pohuen se 
Jisui i kryqëzuem kje me të vërtet Bir i Perendisë. Prandej ma 
se të bindun mund të thomi se kurrnji mendje normale dhe 
zembër e pastër nuk mund të tërhiqej prej Epitafit tè Jisuit pa 
rrfye po atë shl^a besuen rojtarët Rromakë. Tuej na kaluemun 
neper mend Hyjnija e Shpëtimtarit, qi per kujt.im f  asaj kohe 
sot kemì para sysh Symbolìn e Vorrit të Jisuit vet-vetiut na 
epet me pyetë: si mund të guxojë nxansi me trathtue Jisuin, 
Mcsuesin e tij? Po si muejten ato të mjerë të çojnë dorè kun- 
dër Atij, qi pat njesë në krijimin e gjithshkafit? Të gjitha këto
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i bani mëkati, madhështia e mos-falënderimi i njerëzvei ndaj 
therorirat e Jisuit, qi psoj për né në ket botë! Mo t'u bindni 
po kje se në jetën praktike takoni në një të tillë rasë, ku djali 
per prind, motra për vllà e gruaja qër burr nuk tregon nji shej 
falenderimi për fli të bame për to, por t’ a çojmë mendjen te 
Psimet e Jisuit se si njerzit i a shpërblyen këtij Fatozi të Madh. 
Të kemi parasysh shëmbëllin e faljes së Jisuit, qi dita ditës e 
thomi në lutjen e Tij: Ati i ynë qi je në Qiell. E ju të gjith 
qi për sakrifica të bame si shpërblim trashiguet dhunë e për- 
buzje mos n ligështoni, pse meritët do ti keni në Mbretninë 
Qiellore. Me nji sy të kthjelltë pa u hutue vroni ato Sende 
Shenjte qi gjinden për reth t'Epitafit të Jisuit si p. sh. kandilat, 
qierat dyllit, lulef, Ungjiliin e Kryqin me anën e të cillavet àsht 
stolisun ky Symbol i Vorrit të Shpëtimtarit e keni pën të pà e 
ndie se 'ndër zembra tueja do të keni nji freskim e heroizmë, 
tuej kenë të gatshëm të ndiqni Jisuin kambë për kambë e gjur- 
më për gjurmë, kil as friga e vdekjes nuk do t ’u pengojnë të 
qindroni si të pa thyeshëm në Besën t'onë Krisiiane të trashi- 
gueme prej të parvet. E po hje se keni besim ndër zembra të 
tueja me nji kujdes ndigjoni fjalët e thanme prej jisuit : «Ndë 
u ka mèri juve bota, di-e-ni se mua tnë ka pasur mëri me për- 
para se juve. Ndë ncloqnë mua do t ’u ndjekin edhe juve. Po të 
gjitha këto do t' u a bënjënë juve për etnrin f  im, sepse nuk e 
dinë atë që më dë'rgoj» (Vro Ungji. pas JoanitKr. 15; 18, 20, e 21).

Prej Ungjillit të Shenjtë kuptojmë fjalët e Jisuit ku thotë: 
Edhe mue ma banë pa të drejtë, edhe në mue dyshuen e më 
shpifen, edhe mue më shanë e më përbuzen, por zmbramit 
triumfova. Mos u frigëseni pra se edhe juve, do të triumfoni, 
tuej më besue e tue] u thirun në Ngjailjen Teme, po kje se te 
gjitha vuajtjet qi ì psoni per emnin Tem i duroni deri më fund.

Ju të gjithë qi jeni të etëshëm për nji drejtësi' njerzore 
lutimi përpara Shpëtimtarit të Vorrosun, pse në zemrat tuaja 
përsëri do të ndrisin : Fryma e Shenjtënueme.

«Të gjithë të Krishterët e botës po binë ndër gjuj për- 
para Epitafit Tand o Shpëtimtar, si para Symbolit të Vorrit, 
tuej kërkue prej Teje o Dritë e Pambarueme falje e perdellim».

«U falerni pësimeve të Tua o Knsht.
Rrfena dhe Npjalljen Tènde të lavdërimr».

Prof» I. B.



HISTORIA E KËNGËS 
KISHËTARE

Kënga dhe muzika, që të dy shumë të vjetra, e kanë rrë- 
njën te natyra e njeriut. Sikundër ay me anën e folurit çfaq 
idhet e tij, po kështu dhe ine anë të këngës çfaq ndjenjat e tij 
më të thella. Por fusha sidomos mbi të cilën kënga gjen veça- 
nërisht shprehje, është fusha fetare, passi objekti i fesë i lind 
njeriut jo vetëm ndjenjat më të larta e me të pastëra por edhe 
ato rnë të fortat. Pikërisht për këtë arësye s' ka fé pa këngë. 
Egjyptianët, Fenikasit, dhe Kinezët, Galët dhe Gjermanët pagane 
lavdëronin perendit’ e tyre me anë këngash, Grekët dhe Roma- 
nët, çdo therore dhe çdo të kremte fetare, e shoqëronin me 
kënga dhe me muzikë strumentale. Edhe Judhenjtë kanë treguar 
kujdesje të posaçme për muzikën vokale dhe strumentale, që 
në kohën bile të patrikëvet Ajo shoqëronte poezinë, përdoresh 
në këndimet profetike dhe ushtrohesh nëpër ■ shkollat e tyre. 
Por ay që u-kujdesua më tepër për muzikën në judhenjt ësht 
mbreti dhe profeti David, j  cili, së bashku me poezinë përdori 
në shërbesat fetare dhe muzikën, dyke caktuar dhe një pjesë të 
posaçme nga Levitët për zbatimin e sajë (I Kron 16.49). Këngë- 
tarët, 4.000 gjithsejt, ndaheshin në 24 grupe që ishin të dety- 
ruar me radhë të mirnin pjesë në shërbesat fetare të çdo dite 
dyke kënduar me zë e me vegëla. Vegëlat që përdoreshin qenëi 
kordha, harfa dhe kymvali (I. Kron 25-1-31). Në të kremtet e 
mëdha dhe në raste festash të- jashtëzakonëshme bashkoheshin 
të tërë grupet. Këtë rregull që vuri David-i, e vazhdoi dhe So- 
lomon-i dyke i dhënë edhe më tepër shkëlqim. Por edhe pas 
Solomon-it u mbajt ky rregull, deri po thuaj në robërinë babi- 
lonike. Me këtë robëri kënga pushon. Prandaj dhe profeti thotë : 
«Në lumin e Babilonës, atje kemi ndenjur e kemi qarë kur 
suallmë ndër ment Sionën. Në shelgjet, që ishin atje mvarëm 
harfat t' ona. Se atje, ata që na kishin robëruar, kërkonln që të 
këndojmë............ Si do t’i këndojmë këngë Zotit në vent të
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huaj?» (Psalm. 136. 1-4). Pas rindërtimit të tempullit, u-vu për- 
sëri muzika në përdorim për sherbesat fetare, por me kohë 
dyke u-rralluar, u-ristabilizua prej Juda Makabeut (Esdra 3.10 
Neem. 12.27; I. Mak. 4,54), dhe u-mbajt deri në kohën e fun- 
dit të Shtetit Judhaik, por pa arirë kurrë lulëzimin e kohës së 
David-it dhe të Solomon-it.

Njoftime më të gjëra mbi mënyrën e këngës dhe të muzi- 
kës së tempullit Judhaik, nuk kemi. Rithmi melodik, i thjesht 
dhe gradualisht madhështor, pa takt të matur me saktësi, i sho- 
qëruar me zë të lehtë, por uniformë, në të cilin kënga ishte 
pika kryesore, duket të ketë qenë shenja karakteristike e këngës 
judhaike. Muzika strumentale përdoresh për të nisur dhe për 
të udhëhequr këngën.

Kënga s' mund të mungonte natyrisht dhe nga shërbesat 
fetare të Kishës krishtërore, passi pjesa më e madhe e të krish- 
terëvet të parë përbëhësh nga Judhenj, të cilët qenë familjari- 
zuar me zakonet e kultit judhaik dhe prandaj kanë ruajtur disa 
nga këta zakone dhe në kultin e kishës krishtërore, dyke u-ba- 
zuar në lidhjen e ngusht që eksiston nërmjet ligjës së vjetër 
dhe ligjës së re. Kënga e të krishterëvet të pare, e rrjedhur 
prej këngës së tempullit, ishte e thjeshtë dhe përbëhesh prej 
këndimit të disa psalmëve nga të David-it, arësye për të cilën 
u-quajt dhe psalmodhi. Karakteri i sajë kryesor qe kështu rnelodi- 
korithmik, ashtu siç janë dhe këngat e sotshme të kishës s' onë 
orthodhokse, të cilat natyrisht kanë rjedhur nga melodit’e psal- 
mëvet. Në të tri shekujt e parë, kënga krishtërore për shkak të 
ndjekjevet të mëdha që pësoi Kisha nga ana e paganëvet, s’muridi 
të zhvillohej lirisht. Me gjithë këtë, qysh në fillim po thuaj, 
ose të, paktën pas pak kohe, nisi të krijohej një lloj kenge që 
ndryshonte nga ajo e psalmëvet Ap. Pavli bën një dallim ndër- 
mjet psalmëvet dhe këngavet lavdërimi ose hymnevet, dhe ky 
dallim nuk do të kish për bazë vetëm tekstin por dhe melodinë 
vetë. Dhe këjo melodi s' përbëhesh vetëm prej kthimesh arbit
rare të zërit, por kishte për bazë rregullat e rnuzikës Oreke që 
ishte atëhere në përdorim, llojet e ndryslunë d.m.th. të lo neve! 
të njohura n’aië kohë dhe pikërisht tonin diatonik, hromatik



JETA KRISTIANE 57

dhe e enarmonik si edhe melodit dorike, frigjike, lidike, jonike, 
eolike, miksolidike etj. të cilat përfaqësonin çka neve quajmë 
sot tingull ose ton. Fillon, një shkrimtar Judheo-elen i shekullit 
të parë pas Krishtit, sbkruan për të krishterët: ata s'miren ve- 
tëm me punë, por kompozojnë hymne për lavdërimin e Peren- 
disë në masa të ndryshme rrokjesh (rithm) dhe pas melodirash 
të ndryshme. Kliment-i i Aleksandrisë i quan meloditë që për- 
dornin të krishterët, serioze dhe të forta, të këndëshme dhe të 
moderuara (Kl, Aleks. Pedag. Libr. II kap. 4). Dhe shkrimtarët 
e shekullit të Ill-të bëjnë fjalë për mel.odirat dorike, frigjike, 
lidike dhe jonike dyke theksuar se këto përdoreshin përgjithë- 
sisht në Kishë. Kështu që, gjatë të tre shepujve të parë, bashkë 
me elementet e para të artit të këngës kishëtare, takojmë dhe 
melodit e tonet e sajë. Nër këngëtorët e këtyre të tre shekujvet 
numërohen Justin Filosofi, dhe dëshmori, Klimenti i Aleksandrisë, 
Anatoli i hirëshëm etj. Nga këngat e para të kishës, shumë 
pak kanë mbetur deri sot, passi në kohën e ndjekjevet, shuffiiea 
e libravet krishtërore u-dogj nga paganët.

Pas njohtëjes së krishtërimit prej Kons. Math dhe me marr- 
jen fund të ndjekjevet nga ana e perandorëvet të Rornës, gjatë 
të cilavet, siç u-tha edhe më parë, s’ mundi të zhvillohej siste- 
matikisht kënga Kishëtare, kulti i krishter mori një shkëlqim të 
shquar dhe kënga, si element kryesor i tij, u-zhvillua lirisht. 
Nga ana tjetër, dhe atërit e shenjtë, me çfaqjen në këtë kohë 
të eretikëvet të ndryshmë, të cilët me këngët e posaçme të 
hartuara prej syresh dhe të përhapura nër besnikët përpiqeshin 
të mbjellin nër ta mësimet e tyre të gabuara, bënë përpjekje të 
mëdha dhe ndihmuan mjaftë në zhvillimin e shpejtë të këngës 
Kishëtare dyke paraqitur këngat e tyre si ilaç kundër prosile- 
tizimit të besnikëvet në radhët e eretikëvet. Kënga të këtij lloji 
na kanë mbetur shumë, të çpërndarë nër shërbesat e ndryshme 
fetare, nga të cilat më karakteristike ësht kënga që fillon me 
fjalët: «O i vetëm-lindur Bir», e cila ka hyrë në përdorim pas 
dënimit të Eutihianëvet prej Sinodhit të pestë Ekumenikë në 
kohë të Justinianit me që këta mësonin se Krishti s’ësht i bir 
Perendisë por i bir i Marisë. Nga atërit e Kishës që vepruan 
këslitu dlie që ndihmuan në zhvillimin e këngës dhc të muzikës 
kishëtare janë : Shën-Joan Oojarti, i cili nga sa na tregon Theo-
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dhoreti në një pjesë të tij që përmendet në Myriobiblën e Fotit 
të Math, kish caktuar në Kishën e Konstandinopojës një system 
të posaçëm psalmodie, sistem i dii u-përdor dhe pas vdekjes së 
tij; Shën-Vasili i Math, në Kishën e Asis së vogël, për të cilin 
Grigor Nazianzinoj tregon,. se kur një herë përkrahësi i Aria- 
nismës Mbreti Ualent vizitoi Kishën në të cilën Shën-Vasili 
kryente shërbesën e Meshës së hartuar prej tij, kaqë tepër mbeti 
i kënaqur nga madhështija ceremoniale sa që.e çfaqi publikisht 
se për të parën herë shihte një shkëlqim të këtillë. Përpjekje 
të gjalla për formimin më të përsosur të këngës dhe të muzi- 
kës kishëtare bënë gjithashtu: Shën-Thanasi i Math në Kishën 
e Aleksandrisë, i dii për të mbajtur Meletianët në besën e drejtë 
që këndonin kënga kishëtare dyke kërcyer në kishë, caktoi për 
kishën e Aleksandrisë një System të posaçëm muzike dhe të 
përshtatëshme për ta; Shën Efrem Siriani në Sirië, i dii vuri 
në përdorim psalmodhinë dhe që bëri një shumicë këngash me 
qëllim të luftojë eretikanin gnostikan Arfnon, i ati i të cilit 
Bardhisan, kish bërë një shumicë këngash me mësime të ga- 
buara dhe që i kish veshur me një muzikë të bukur dhe tër- 
heqëse. Sirianët me këto kënga të Shën-Efrem-it, i harruan me 
kohë këngat eretike dhe pranuan kështu doktrinën e drejtë të 
kishës; Shën-Roman Melodiani, Kyrilli i Aleksandrisë, Theodho- 
reti, Anatoli, patrik i Kostandinopojës, Andrea Pyrroi, Origor 
Dhiallogu, Andrea i Kretës, Ojeorgj Pisidi etj. për të cilët do 
të bëjmë fjalë më vonë.

Por me kohë kënga kishëtare filloi të degjenerohet dyke 
u-përzier me melodira profane, theatrale, të huaja karakterit 
të këngavet kishëtare. Njëkohësisht asaj i mungonte dhe një 
rregull’ e caktuar, një System, një lidhje e brendëshme. Dhe 
këtë mungesë e plotësbi Shën-Joan Dhamaskini me ndreqjen 
dhe plotësimin e Oktoihut, të librit d. m. th. që përmban kënga 
të ngjalljes së Zotit për çdo ditë në tetë tinguj. Shën-Joan 
Dhamaskini, në ndreqjen e Oktoihut, u-bazua, si për sa i për- 
ket tekstit, ashtu dhe për sa i përket melodiravet, në ato që 
ekzistonin më parë, nga të dlat zgjodhi më të bukurat, shtoi kënga 
të tjera të ra dhe i dha këngës përgjithësisht karakterin e saj rith- 
mik. Se të gjitha këngat po thuaj të Oktoihut të ndrequr dhe të 
plotësuar prej Dhamaskin-it, dyke qenë të shkrojtura në prozë dhe
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kështu pa masë, janë melodikoritdmìke, lëvizin lirisht dhe për- 
caktohen vetëm me anë të masës gramatikale të rrokjevet dhe 
me anë të theksìmit. Ç' do rrokje e tekstit të këngës së Oktoi- 
hut ka tonin e sajë, dhe kështu, dyke u-çquar kjo këngë meanë 
të thjeshtësisë, paraqitet si përfaqësonjëse muzikale të. idhes 
përparimtare të tekstit.

Për të kuptuar më mirë shpirtin e këngavet të Shën-Joan 
Dhamaskin-it dhe veçanërisht të atyreve të Oktoihut që u-kqyr 
prej atij, do të përshkruajmë në numurin tjatër, në mënyrë na- 
tyrisht të shkurtër, systemin e këngës së Joan Dhamaskin-it si 
edhe ku qëndron merita e tij në kqyrjen dhe rifornì im in që i 
bëri Qktoihut.

B.

MENDIME T ’ ARTA

Dobija më e madhe e m’e vlefshme, që mund f i  sjellim 
f  afërmit f  onë, është kjo : t'a sjellim në gjendje që të mësojë 
dhe të njohë të vërtetën, kjo është doktrina e Krishtërimit; ky 
është qëllimi i tij i fundit.

* * *
s,

Feja është mjeti më fisnik dhe më i rnirë për fa  shpënë 
njerinë në rrugën e virtytit.

' Virtyti na porosit që të tregojmë respekt dhe kundrejt ro- 
bës së lypsit.

i\i *
*

Ojer sa ndodhemi në këtë jetë, ësht' e pa mundur të shpë- 
tojmë krejt nga ngasjet; se pse, si kundër thotë Job-i i drejtë 
dhe i shumë vojturi, jeta e njeriut tië këtë botë është plot me 
ngasje.

v . % i
*

Trini dhe shpirt-madh nuk është ay që ndizet e zëmërohët 
kundar atyre q'e shajnë dhe q’ e dëmtojhë, po përkundrazi ay 
që qëndron i paturbulluar e i qetë dhe që ka fuqinë f a  çpër- 
blejë të keqen me të mirën.



I BIRI I SHTEPIS SE DAVID-IT
(R rë fe n jë )

in.

(Një ceremoni — Kështjella Andonija — Oficeri Romak 
— Ponti Pilati — Udhëtimi në Jordanë — Arrijtja në Jeriho).

I dashur baba,
Sot kisha vajtur që në mëngjes në kishë, për' të marrë 

pjesë në një nga më të bukurat ceremoni që ka feja e jonë e 
shenjtë. Nuk tnund t'a fsheh, baba, gëzimin dhe kënaqësin’ e 
madhe që ndjeva nga madhështija. e kësaj ceremonije. Kur dolla 
nga kisha, vura re një ndërtesë kolosale, e cila ndodhet nga 
ana e veri-perendimit dhe e fcila quhet «Rështjella Andonija». 
Prej së largu duket si kur e mbulon kishën dhe mbi muret e 
saj janë ngulur flamuret e pushtonjësit të huaj që, ndritnin e 
çkëlqenin nënë rezet e diellit.

Tashi më vijnë ndër mënd përshkrimet e tregimet e bu- 
kura, që më rëfenje shpesh herë rreth kësaj. kësbtjelle historike, 
e për një çast, po sa e pashë këtë, m' u-duk si kur ndodhesha 
pranë teje. Nga këto përshkrime njojta me një herë vëndin, ku 
iuftonje di kur kundër armiknt. Po tashi mjerisht e zotëroj në 
armiqtë dhe përditë po buçasin mbi të trumbetat e ushtarëvet 
të tyre. Reptësija dhe brutaliteti i këtyrevet mshtarë kanë shka- 
këtuar që të mos guxojë as njeri t’ afrohet në këtë vënd, i cili 
prandaj është po thuaj nga hera i-shkretë. Por unë për fat të , 
keq nuk e dinja këtë gjë, e prandaj për t’ admiruar më mirë prej 
s’ afërmi bukurin’ e kësaj ndërtese, mora sherbëtorin t'im Ohia 
dhe pas pak kohe u-gjeta afër oborrit, i cili dikur rrethonte 
dhomën e tnadhe që-mbante thezaret e faltores.

Dyke ecur pra. këtu u-gjeta pa pandehur midis dy ushta- 
rësh, të cilët shkonin për në kështjellën; unë atëhere me një 
herë mbulova fytyrën t’ime me mbulesën dhe u-mundova të 
largohem me nxitim; po njëri nga ushtarët zuri udhën, qëndroi
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në mes të sajë dhe me një paturpësi të jashtëzakonëshme u-për- 
poq të më zbulojë dhe të më shohë. Unë pa nxjerë fjalë nga 
goja e hoqa mbulesën vetë, i a hodha përpara, dhe vazhdova 
rrugën me çape të shpejta; po ç'të shoh! ca më tutje ushtari 
tjatër kishte zënë dhe ky udhën për të bërë, si duket atë që 
s’ bëri dot shoku i tij. Gjendja e ime n' atë kohë ishte shumë 
kritike, po një ngjarje e pa pandehur më shpëtoi nga duart e 
këtyre ushtarëvet brutalë: në çastin kur unë bërtita me sa fuqi 
pata, kalonte për fatin firn një oficer me ushtarët e tij që kthe- 
hej, si duket, nga ushtrimet; me të dëgjuar ky zërin tim, me 
një herë urdhëroi ushtërin' e tij të shkojë d-rejt në kazermat; 
u-këthye pastaj nga ushtarët keqsjellës, i kapi të dy, i lidhi dhe 
i dërgoi të shoqëruar në kështjellën, ku më vonë do të caktonte 
dënimin që meritonin.

Oficeri fisnik me një mënyrë tepër delikate më kërkoi 
ndjesë për mërzitjen që më shkakëtuan sjelljet e ushtarëvet dhe 
m’ u-zotua se do t'i dënonte shumë rreptë. Me të vërtet, baba, 
nuk mund të përshkruaj përshtypjen e fellë, që më bëri fisni- 
kërija dhe karakteri i lartër i këtij oficerit të ri. Pasi dboi ush- 
tarët, e mori kalin nga freri dhe dyke ecur pranë meje, më 
shoqëroi gjer sa u-larguam mjaft nga kështjella. Udhës më foli 
me një enthuziazmë të madhe për atdheun e tij famë-madh, për 
heroizmën e ushtarëvet e për fuqin' e kombit të. tij, që po zo- 
tëron sot tërë botën. Të siguroj, baba, se sjellja e lartër e 
këtij oficerit fisnik më bëri që të humbas disa nga paragjykimet 
që kisha kundër idololatrëvet; kurrë nuk shpresonja të gjenja 
një sjellje aqë fisnike midis njerëzish, q’i quanja unë t' egër e 
barbarë, dyke kujtuar se fisnikërija ishte n-jë privilegj i israeli- 
tëvet.

Siç mësova më vonë, oficeri njihej fare mirë me Rabinin 
Amos, i ciii e quan si njëri nga oficerët më të mirë që ka këtu 
ushtrija e huaj. Pasi më përcolli gjer afër shtëpisë, më përshën- 
deti dhe më rekomandoi që të mos afrohem kurrë në rredhët 
e kështjellës, mbasi ushtarët shumë herë i trazojnë njerëzit jo 
me qëllim të keq, po vetëm për të kaluar kohën.

sjs **
Kur hyra në slitëpi isbà krejt e kapitur jo aqë riga lodhja,
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sa nga mallëngjimet e episodit të hidhur që më ngjavi me ush- 
tarët; për t'u-çlodhur pra u-shtriva në shtrat dhe i mbylla sytë; 
po pas pak një zhurmë e madhe më bëri të dalë në ballkon. 
Ç’ ngjiste? Ishte një parakalim triumfonjës i Romanëvet; për- 
para shkonin flamurtarët me shqiponjat që ndritnin, vinte pas 
muzika dhe më në fund kalorësit Romanë me mburje e me 
kryelartësi. Pamja ishte madhështore, po edhe shumë prekëse 
dhe mallëngjenjëse. Mjerë ! Nuk ishte ky parakalim i no një 
mbreti t' Israelit, nqk hynte në qytetin e shenjtë no një mbret i 
kombit t' onë dhe nga shtëpija e David-it, po ishte Ponti Pilati, 
guvernori Romak. Përpara karrocës së tij madhështore ecënte 
me çape të bukura një batalion kalorije të zgjedhur, vinte pas 
karroca e guvernorit’ që çkëlqente nga stolit’ e arta dhe që tër- 
hiqej prej katër kuajsh të bardhë dhe të zbukuruar në mënyrë 
të çuditëshme; pompën e tërë e mbyllte një tjetër bataljon ka- 
lorësish të zgjedhur e këta dhe të mveshur me një uniformë 
jashtëzakonisht të bukur. Në krye të këtij batalionit të fundit 
ndodhej ay oficeri fisnik që më shpëtoi nga duart e ushtarëvet 
t' egër. Ndjeva një lloj gëzimi kur e pashë dhe me habitje vura 
re se gjatë parakalimit më dërgoi rtjë përshëndetje të nxehtë 
me anën e kokës.

Me të vërtet, baba, ky djal'i ri duket fisnik dhe bujar si 
një bir’ ; vërtetë i Israel-it, dhe po t' a takoj përsëri, do të për- 
piqem t’a tërheq në fen' e drejië të jehovasë, dyke i treguar 
errësirën e idololatrisë.

Sa për guvernorin që po mburej mbi karrocën e bukur, 
nuk më bëri.ky as një përshtypje të mirë. Së jashtmi duket i 
bukur dhe i pashëm, po . ka disa shenja në fytyrë që dëshmojnë 
se ky i bje kupës për së tepri; dëgjova bile se është njeri pa 
karakter dhe sherbëtor i verbër i dëfrimevet dhe i epshëvet. 
Është mik besnik i Çezarit, e prandaj i u ngarkua detyra e rëndë 
dhe e lartër e guvernorit të këtij vendi. Si pas mendìmit tim, 
guvernori i Israel-it është më mirë të jetë njeri i defrimevet dhe 
me karakter të -paqëndruarshëm, se sa të jetë tyran 1 pamëshi- 
rëshëm, siç ishte i më parëshmi, që shkaktoi një kryengritje të 
tmerëshme me shnmë dëme për popullin t'onë.të mjerë.
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Në letrat e më parëshme të shkruanja për një profet të 
ri, i cili predikon në shkretëtirën e Jerihos-ë dhe kalon një jetë 
shumë asqetike pikërisht si profeti Ilia. Shumë njerës shkojnë 
aty dhe më një shpresëtari të madhe pagëzohen prej tij në lu- 
min Jordan.. Midis këtyre është dhe kushëriri i Marisë Joani, i 
dii dyke dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë profet, shkoi t'a 
shohë s' afërmi, mbasi ay beson se ky pa dyshim do të jetë 
një i clërguar i veçantë prej Zotit, për t'a shpënë Israel-in në 
rrugën e drejtë.

Para dy ditësh e pashë Joanin, i cili nuk dinte se si të 
më çfaqte gëzimin dhe enthusiazmën e tij që ndjevi nga udhë- 
tirni në shkretëtirë, I u luta pra të më tregojë hollësisht për- 
shtypjet q’i bëri profeti i ri, e ay me një fisnikëri të madhe fi- 
lioi kështu :

— «Kisha vendosur dhe unë të shkoj në shkretëtirë, për 
të pare e për të dëgjuar profetin e ri; javën pra që kaloi u-nisa 
për në jeriho, dyke kaluar lumin e Kedrëvet. Udhës gjeta një 
shumicë të madhe njerëzish, që sillnin me vele shporta plot rne 
ushqime. Ku shkonin këta? Të gjithë drejtoheshin në shkretëti- 
rën, për të dëgjuar e këta njerin' e çuditëshmë q' u-duk në ditët 
t’ ona,

Unë nuk ndenja me këta, po e ngava kalin dhe arriva mbi 
një bregore të bukur, prej nga pashë luginën e gjatë të Jorda- 
nit si edhe qytetin jeriho, që nuk ishte më lark se 200 stadhe. 
Ojithashtu pashë dhe Jerusaletn-in, qytetin t' onë fë' shenjtë, të 
cilin e lumërova për shenjtërinë që ka patur, po m’ anë tjatër 
dhe u-hidhërova jashtë masës për humbjen e lavdisë së madhe 
që kishte patur dikur ! Jerusalem-i! qyteti i mbretit të math, 
vazhdon të jetë gjithënjë i slrenjtë, po rënkon akoma nënë zgje- 
dhën e huaj !

Dyke shkuar arriva pas pakë në qytetin e vogël, po fë 
bukur, Bithfage dhe gjeta në hotelin e tij shumë njerës që po 
preheshin; siç mësova më vonë, shkonin dhe këta në Jordanë 
për të pare profetin. Disa nga këta i njojta, e sidomos fola 
gjer e gjatë per pimeli e profetiL me njc nga ata që tuihej jo- 
sif nga Arimathia; n-gjetine nc njc memlim, se cremiti i pud ite-
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shëm is.hte profet i vërtetë dhe bile që të dy besuam se ky do 
t’ ishte pararëndësi i Mesiut, ashtu siç thotë në-.një rnënyrë 
krejt të qartë profetija e Malahiut.

Prej këtej u nismë për në Jeriho, ku arritmë pas një udhë- 
timi të shkurter. Qyteti me. muret e forta dhe me pallatet Ro
mane m’ u-duk shumë madhështore. Nga ana e veriut dhe në 
një largësi prej 4 stadhesh tnë tregoi Josifi gërmadhat e qytetit 
Ai, ci edhe vëndin ku ishin fshehur heronjt e Isuit që sulmuan 
dhe që pushtuan qytetin. Në këtë çast solla ndër mënd tërë 
historinë t' onë të shkuar dhe nuk i mbajta dot lotet, kur u- 
mendova se nuk dëgjohet më zhurma e ushtarëvet të Jehovasë, 
po vetëm bugimi i trumbetavet të sundonjësvet !

Afër portës së qytetit ruanin ushtarë, të cilët pasi i kqyrnë 
pashaportat fona., na dhanë leje që të, hyjmë mbtenda në qytet. 
Jemi pra tashi në Jeriho; të lodhur e të kapitur nga udhëtimi i 
gjatë shkuam pa vonesë në një nga hotelet e qytetit për t' u 
çlodhur.

Po këtu më duhet t'a këput përshkrimin e kushëririt fis- 
nik të Marisë, mbasi dua të shkoj tashi dhe të dorëzoj këië 
letrë në katvanin që po niset për aty. Në letrën tjatë.r kam për 
t’ a vazhduar tregimin.

Gëzohu, i dashur baba, dhe bekimi i Perendisë s' Israel-it 
qoftë gjithënjë bashkë me ty. Bija e jote

A D I N A

MENDIME T’^ARTA

Shumë ligësi sjellin përfundime çkatërronjëse jo vetëm për 
atë q'i ka këto ligësi, po edhe për brezët e pasardhësvet të tij, 
të cilët i trashëgojnë këto si tijë trashëgim të rëndë e të rezikshme.

* %
Më të shumtët e prindërvet u kanë lënë fëmijëvet të tyre 

pasurira të mëdha. Po ca të tjerë' prindër, më të mëtiçur e më 
të zgjuar, u kanë lënë si trashëgim vetërn karakter të mire e të 
lartër. Prova e përditëshme> dëshmoti qartazi, se të parët u kanë 
lënë fëmijëvet të tyre një armik të rezikshëm, kurse ata të ka- 
tegorisë së dytë një thesar të paçmuarshëm* *

Prejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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LANDA : Fuqija e ndërgjegjes — Feja dhe njeriu — Krishti 
dhe Samaritaneja — Ungjilli pas Llukajt — Nga kryeveprat e Gojar- 
tit — «Jisui trokitë» ! . . .  — Në bashkëfjalim me afetarët — Historia 
e këhgës Kishëtare — I biri i shtëpisë së David-it.

Y u . € g i j € s .  e
ndergjeg/es

’M .hwvìci e  je>më Sssfaië f t / c :  (à& shm im ii 
i  n t l ë v g j e g j e s  's'anniì... (II. Korinth. 1.12).

Një z'é i brëndëshëm e mysterioz buçet e tingëllon pa 
pushim në zemrën e çdo njeriu. Në mendimet f  ona, në fjalët 
t' ona e në veprimet fona e dëgjojmë këtë zë, si një shok të 
pa ndarë' e në një mënyrë kush më shumë, kush më pak, të 
qartë. Ky zë i shenjtë herë çfaq pëlqimin e tij për veprirnet e 
për sjelljet f  ona, e atëherë ndjejmë një gëzim e një kënaqësi 
shpirtërore që s' tregohet dot me fjalë; herë prapë na kritikon 
e na qërton pa pikë mëshire, dyke na shkakëtuar kështu një 
hidhërim e një çqetësim shpirtëror, të cilin ne e çfaqim me 
fjalët «më godit ndërgjegja» «goditjet e ndërgjegjës».

Këtë zë, sikundër u-tha, e dëgjon dhe e ridjen çdo njeri, 
qoftë i madh, qoftë i vogël, i pasuri dhe i vobekti, i dituri dhe 
i pa dituri, njeriu i malevet dhe ay i qyteteve, banori i këso- 
llevet dhe ay i pallatavet...... Ay që shtrin dorën për të ndih-
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muar një të varfër, ndjen tingullin e ëmbël dhe lavdëronjës së 
këtij zëri hyjnor; po edhe krimineli e gjakpirësi që zgjat dorën 
e armatosur për të vrarë vëllan e tij e për të përvëluar famil- 
jen e tij, edhe ky n'atë çast tronditet e tmerohet nga qërtimet 
e nga goditjet e pamëshirëshme të këtij zèri, që po e ndjek si 
një gjykatës i drejtë dhe i reptë. I pasuri që mundohet të shtojë 
pasurinë dyke shkelur interesat e të tjerëvet dhe dyke thëthirë 
me mjete satanike gjakun e familjevet të vobekta, nuk ësht' e 
mundur dhe ky të shpëtojë nga plagët shpirtërore q' i shkakë- 
ton shpata e kë.tij vëzhgonjësi të palodhur. Po dhe i vobekti, 
që përpiqet të plotësojë mungesat e tij, dyke grabitur e dyke 
rëmbyer gjën’ e huaj, ndalohet shpesh herë prej bërtitjevet të 
zërit të fuqishëm, qëndron i habitur e Iargohet nga vepra e 
keqe, dyke derdhur shumë herë dhe lote të nxehta. I dituri dhe 
shkencëtari, që mobilizon tërë fuqit' e zotësit' e tij mendore, për 
të mbuluar të vërtetën me sofizma e me demagogji të dobëta, 
edha ky pengohet në këto veprìme e përçapje dinake dhe 
kthehet shpesh prapa, i tmeruar nga grushtet e dendura q' i
sjeil pa mëshirë zëri i ndërgjegjes...........  S’ ka pra njeri që të
mos e ndjenjë tingullin e këtij zërit mysterioz e të shpëtojë 
nga lavdërimet ose nga qërtimet e tij, si përpara, si edhe pas 
çdo mendimi e veprimi të mire ose të ligë; gjithashtu s’ ka 
asnjë fuqi _në botë aqë të madhe, sa të mund kjo t’a shtypë 
këtë e t' a shuajë.

* *

Po tingulli i zërit të ndërgjegjes nuk buçet në tërë shpir- 
tërat me ton e me fuqi të një-llojëshme; më fortë ndjehet prej 
atyre njerësvet, të cilët gjatë jctës së tyre ndjekin rrugën e vir- 
tytit dhe kanë mundur kështu t’a ruajnë shpirtin e tyre të ku- 
lluar e të pastër nga ydo ligësi e nga çdo vcs të dobët; për- 
kundrazi, ata që kalojnë një jetë plot me mëkata e me njolla 
morale, e dëgjojnë këtë zë më të dobët e mc të pafuqishëm. 
Sa m’ i pastër je moralisht, aqë më qartë ke për t’a ndjerë 
zërin e ndërgjegjes e kështu aqë nië slitiinë do të mundësli të 
përfitosh nga urdhërimet c tij edhe të jetosh në një mënyrë 
më të lumtur; mëkatari përkundraxi dlie ay q' e ka shpirtin të 
ndotur e te çkatëruar rnoralislit, me zi e ndjen këtë zë dhe fare
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pak do t' influencohet prej këtij në mendimet e në veprimet è 
tij. Sokrati p. sh., fytyra morale m 'e kulluar, siç na paraqitet 
prej shkrimtarëvet të vjetër, e ndjente këtë zë të ndërgjegjes — 
të cilën ay e quante me fjalën demonion — e ndjente pra aqë 
forte dhe aqë qartë, sa nuk bënte as një gjë, pa u-këshilluar 
me atë dhe pa kërkuar pëlqimin ose jo të sjelljevet e të’ vepri- 
mevet të tija. Njeriu i drejtë dhe i ndershëm e ndjen zërin e 
ndërgjegjes, e dëgjon qartë dhe fjaloset, mund të thomi, me 
këtë e këshillohet në çdo rast të rëndësishëm. Aqë e madhe 
është fuqija e ndërgjegjes !

* *
*

Po ç'është valle ky zë i fshehur, që tingëllon e buçet 
or' e çast në shpirtin e njeriut ? Është zëri i ndërgjegjes, siç e 
quajmë, është ligji moral q' e ka kaluar Perëndija vetë në shpir
tin e njeriut, si këshillonjës të tij të vërtetë e si udhëheqës të 
pa-gabuar. E këshillon njerinë përherë, përpiqet t'a  largoje nga 
veprime të liga e nga rruga e shtrembër, e shtyn në rrugën e 
drejtë, në rrugën e virtytit, i cili vetëm mund t ' a shpjerë në 
lumturin' e kësaj bote. Po në se mysterioz është zëri i ndërgje- 
gjes, nuk është më pak mysterioze dhe mënyra me të ciiën 
vepron mbi njerinë, Në fillim dhe para se të bëhet nonjë veprim 
i keq ose para se të shtrohet nonjë pllan i dobët, zëri i ndër- 
gjegjes tingëllon fortë dhe i bërtet atij që pregatit veprën ose 
planin satanik, dyke e këshilluar këtë të heqë dorë nga qëllimet 
e liga që ka ndër mënd. Në se do të dëgjohen në këtë rast 
këshillat e zërit, atëhere ky fuqizohet më shumë, dhe ka për të 
goditur me torce më të madhe enstiktet e liga, që mund t’ i 
çfaqen më vonë këtij njeriut. Po në rast se zeri nuk dëgjohet 
e keqbërësi ve në veprim mendimin e pllanin e lik, atëhere 
zëri fillon të dobësohet e ka për të tingëlluar mbi shpirtin e 
keqbërësit me fuqi gjithënjë rnë të dobëta, gjer sa t' arrijë në 
një shkallë që të ndjehet aqë pak, sa të mos tnund të sjellë asnjë 
përfundim në shpirtërat e çkatëruara prej përsëritjes së keqbër- 
jevet. Këslitu pra ëshlc vënë re, se njerës të liq që kanë bërë 
vepra të liga herë pas herë, e ndjejnë fare dobët zërin e ndër- 
gjegjes së tyre, e cila nga shkaku i të ligavet të shpeshta ka 
humbur mprehtësinë e ndijesin' e saj dhe është bërë, sic thomi, 
«shoshë».



JETA KRISTIANE

Po ndërgjegja nuk vepron vetëm si udhëheqës e si këshi- 
llonjës; vjen koha kur kryen dhe detyra qërtonjësi e gjykatësi. 
Ay që s' i-a ve veshin zërit dhe këshillavet të saj, nuk humbet 
vëtëm rrugën e drejtë që mund t' i sigurojë në këte jetë një 
farë lumturije, po pëson dhe një pësim më të fortë: ndjen të 
goditurat e tmerëshme të ndërgjegjes, të cilat e goditin këtë pa 
mëshirë dhë e shoqërojnë për shumë kohë, nga nonjë herë 
bile dhe gjatë tërë jetës së tij, dyke i shkakëtuar çqetësime dhe 
dhëmbje shpirtërore të jashtëzakonëshmë. Krejt e kundërta ngjet 
me atë q’ i bindet ndërgjegjes dhe që vepron si pas udhezime- 
vet të saj : pushtohet ky prej një ndjenjeje të këndëshme dhe 
prej një qetësije e një gëzimi shpiriëror të patreguar, një gëzimi' 
q' e shoqëron e nuk i ndahet kurrë gjer sa të jet’ i gjallë; po 
dhe kur do të niset për në botën tjetër, do të shoqërohet prej 
kësaj qetësije shpirtërore e do t' a ketë si dëshmimtar të vërtetë 
përpara gjykatësit qiellor.

Ketë pra qetësi e këtë gëzim të paçmuar përpiqu, këndo- 
donjës i dashur, t'a fitosh e t’ a bësh mali me çdo fuqi e me 
çdo therori. Ke brenda në shpirt një udhëheqës të pagabuar, e 
një-këshillonjës të vlefshëm, q’është zëri i ndërgjegjes; ky zë 
është kallur në shpirtin t ’ënd prej Zotit vetë dhe intcrpre- 

- ton vullnetin e Atij. Dëgjoje pra këtë përfaqësonjës të Peren- 
disë dhe sill-u, mendoh-u e vepro si pas udliëzimcvet të Tij, 
dyke qënë i sìgurt se kjo bindje n’ urdhërat e këtij zeri ka për 
të siguruar për ty një jetë të qetc e të këndëshme në këtë botë, 
si dhe rijë prehjc të përjetëshme në jetën c amëshuar.

Shprcsëtari

Mbiedhjet e Sin od hit të Shenjtë dhe tè KëshiiSit Mikst

Nga mezi i këtij muaji u thirrën prej Kryehirësis së Tij 
Kryepiskopit të Qjitlië Sliqipërisë Imzot Kristoforit, në mble- 
dhje të zakonshme. Sinodhi i Shënjtë dhe Këshilli i Hirëshëtn 
Mikst i Kishës s’ onë Orthodhokse Autoqefale për të hartuar 
buxhetin Kishëtar të vitit 1941-42 dhe për të biseduar çëslitje 
të kompetencës së tyre.
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Adhuronjësit e moralit filozofik dhe autonomistët — siç u 
pëlqen të; quhen — shtrëngohen të pohojnë dhe vetë, se për- 
fundimet e këtij morali 'janë fare të dobëta dhe nuk u-përgji- 
gjen aspak shpresavet, që kishin mbshtetur mbi fuqin’ edukative 
të tij. Prandaj pra një pjes' e madhe prej tyne vrapuan të kër- 
kojnë përkrahjen dhe ndihmën e ligjit dhe të dispozitavet li- 
gjore, dyke kujtuar se këto me anën e dënimit e ië frikës do 
t' i shtrëngojnë njerëzit të largohen nga e liga dhe të ndjekin 
rrugën e së mirës, dyke i ndihmuar kështu tërthorazi punës è 
përpjekjes së moralit filozofik. Si pas mendimit pra të këtyre- 
vet morali dhe ligji me një bashkëpunim armonik kanë për t'a  
çdukur të ligën nga shoqërija njerëzore dhe kanë për të sjellë 
dashuri e paqë në botë. Po këta kanë ha.ruar, duket, ose s'kanë 
dashur të besojnë n’ato që kanë thënë para shumë shekujsh 
Plafoni me Aristotelin, se jo ligjet vetë, po morali i pjesëtarë- 
vet të shoqërisë dhe virtyti e shembëlli i mirë i autoritetevet 
dhe i pleqvet janë ato që sjellin mbarë-vajtjen e lumturin'e një 
shteti. «Atje ku pleqtë sillen e veprojnë pa pikë turpi, atje dhe 
të rinjtë do të bëhen të paturpëshmë» thotë Platon-i. Këto 
mendime të këtyre gjigandëvet të diturisë e të fillosofisë i vër- 
tetojnë në mënyrë të qartë historija dhe prova e përditëshme.

fëshië Iteka fë 'hl'hehemti pëtsëci 
në parimei fetente, vsget. ië ciletì gemi 
letvgttetv, se megee hëic wxvctwef sb'pëtimi 
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e vëeielë se syellm itjë llog përtfetnei fini; 
pc shëeimi i vërieië sJjbe i plofë etjevi* 
bei veiëm tne etnea e fevenienti lë zent" 
i?ës. Sfe©«i®rf e mjeeël Më bel mbpttesen 
diçhet ssges lèttesi e nyu gjilciinu. ii.th.eei 
sbpeji në ‘Perenditt,,.

fJ . Sim cn)
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Çelni, zotërinj, faqet e historise së përbotëshme në çdo 
periudhë që të doni; kini për të pare, se popuj të mëdhej e të 
forte që mbureshin e krenoheshin për legjislatorët e tyre të 
çquar dhe për ligjet e tyre të përsosura, s' kanë mundur të si- 
gurojnë për një kohë të gjatë rregull e normalitet në jetën e 
tyre shtetnore e politike, as drejtësi, armoni dhe marëdhënje 
njerëzore në jetën e tyre shoqërore e private. Pse vallë? Sepse 
ësht’e vërtet se Iigjet i kanë patur të mira, po këto nuk zbatoheshin 
.si duhej prej atyre q’ ishin ngarkuar me zbatimin e këtyre ligje- 
vet: e nuk zbatoheshin, për arësyen se zbatonjësit e gjykatësit 
nuk çquheshin për virtyt e për moral e nuk qëndronin në lar- 
tësinë shpirtërore që duhet t’i karakterizojë ruajtësit e ligjevet. 
Kij ligje sa të duash të drejta e të përsosura; ç' dobi do të sje- 
llin këto, në qoftë se nuk vihen në zbatim ? Ç' përfundim do 
të presësh nga këto lìgje, në rasi se zbatonjësit e tyre nuk i 
aplikojnë me pa-anësi e me drejtësi absolutë? Prandaj nuk ësht 
për t' u-habitur, se si këta popuj aqë të fuqishëm u-venitnë dal 
nga dal gjer sa u-çkatëruan dhe u-çduknë krejt.

Po këto mësime na jep dhe prova e vëzhgimet e përdi- 
tëshme : shtete e qytete, që admirohen për legjislaturën e tyre 
dhe për dispozitat ligjore të' mbaruara, janë të kalbura. për- 
brenda dhe nuk shkojnë mbarë. Pse? Sepse këto dispozita janë 
me të vërtet të përsosura, po mbeten «letrë e vdekur» e nuk 
zbatohen ashtu si duhet prej auktoritetevet të ngarkuara me 
këtë detyrëpe nuk zbatohen — e përsëritim edhe një herë — 
për arësyen se mungon nga shpirti i zbatonjësvet të ligjit vir- 
tyti dhe morali, që janë pemë e pjell' e mësimit fetar dhe t’ e- 
dukatës fetare. Ligjet nuk sjellin dot përfundime me themel 
për sa i përket jetesës së virtytëshme të një shoqërije, në qoftë 
se nuk janë pajosur me moral e me lartësi karakteri ruajtësit 
dhe zbatonjësit e tyre; e prandaj me të drejtë thoshnin të vjet- 
rit se «nihil leges sine moribus».

Po le të bashkohemi për një çast me kundërshtarët e le 
të pranojmë nie ata, se zbatimi i mirë i ligjevet ka per t’i ndih- 
muar shumë moralit filozofik në punën e edukimit të njeriut. 
Mund t'è besohet seriozìsht, se edhe në rast se ligjet zbatohen 
pikë për pikë — gjë që përgënjeshtrohet prej historisë dhe prej
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provës së përditëshme — do të sigurohet edukata njerëzore 
dhe do të mbretërojë në botë drejtësija dhe dashurija? Në një 
rast te këtillë, shteti ose qyteti, ku gjykatësit aplikojnë ligjët me 
kujdes e me reptësi, duhej t’ ishin krejt të lulëzuar e të lumtur.
Po a ngjet kjo me të vërtet? Një vështrim i thjeshtë mbi ngjar- 
jet e përditëshme në jetën politike, shoqërore e private na bind 
për fat të keq, se puna nuk qëndron kështu : na thotë d.m.th. 
se atje ku ligjet ruhen e zbatohen si duhet, dhe atje mbretë- 
rojnë e liga dhe imoraliteti, dhe atje jeta e shoqërisë nuk ka 
hyrë krejt në rrugën, që premton edukata e përsosur. Nuk .*>; 
thomi se zbatimi i kujdesëshëm i ligjevet nuk sjell asnjë për- 
fundim në jetën armonike të shoqërisë. As pak. Përkundrazi 
pohojmë se ky zbatim sjell një dobi të mjaftë, dhe se është një 
ndryshim i madh midis shtetit, ku ruhen ligjet, e atje ku shke- 
leu e përbuzen. Po ajo që duam të theksojmë këtu, është kjo: 
se edhe zbatimi i mirë i ligjëvet nuk i a arrin dot qëllimit, të 
cilin duhet f a  prekë edukata me tërë kuptirnin e fjalës, po të 
mos ndihmohet prej parimevet fetare. E pse vallë? Sepse qyte- 
tarët e liq do të gjejnë gjithënjë raste, që të fshihen nga ligjet 
e nga syri i gjykatesit. Një keq-bërës, një imoral, një abuzonjës 
do të mundohet t' a kryejë të keqen me një mënyrë të këtillë, 
që të mos e zbulojë dot e të mos e zerë ligji e auktoritetet. 
Nëpunësi që është nofta i ditur, po nuk ka moral dhe nuk ka 
frikën e ndërgjegjes e të Perendisë, një nëpunës i këtillë, tho
mi, gjen mënyra se sì të shpëtojë nga kontrolli e nga dënimi 
i ligjiE Ç' dobi pra sjell zbatimi i mire i ligjit, kur njerëzit 
gjejne mundësi që të shpëtojnë nga pasojet që mund të shka- 
këtojë ligji ?

Kështu pra ligji politik, të cilin disa e quajnë panaqe 
magjike, nuk ndihmon në një shkallë të madhe në punën e 
edukimit të popullit, në qoftë se nuk shoqërohet e nuk do të 
ketë ndihmën e vlefshme të ligjit moral q’ është, siç u-tha, 
përfaqësonjësi i dëshirës së Zotit dhe i porosivet hyjnore të fesë 
e të doktrinës fetare.

Shpresëtari



Predikimi i muajit

KRISHTI DHE SAMARITANEJA
«Peiëndia është frymë, edhe ata që ialen 
duhet të falen me frymë e me të verrete».

Kishte kaluar dreka, vlla i dashur, dhe Jìsuj vazhdonte me 
atë thjeshtësi të Tij hyjnore të rrijë pranë pusit të Jakovit dhe 
të bisedojë me gruan Samaritane; nga një habitje në tjetrën 
binte ajo grua naive, kur dëgjonte fjalët e ëmbëla të Shpëtim- 
tarit edhe fytyra e çelur e saj çfaqtte në mënyrën më të dukë- 
shme tërë kureshtjen dhe tërë admirimin e shpirtit të sajë 
orientai.

Për këte arësye, me»që ndodhej para një profeti të math, 
Samaritaneja përfiton nga rasti për të zgjidhur çeshtjet e sajë 
fetare dhe për t' u ndriçuar për disa probleme që interesonin 
jo vetëm atë por edhe tërë bashkëqytetarët e sajë. «Ku duhet 
të adhurohet Perëndia — pyet Jisuin — në tnalin Qarizin a po 
në jemsalem ?» Pyetje e thjeshtë këjo që çfaqte njëkohësisht 
dhe pikëpamjen që kishte bota para Krishtit për Perendinë; 
por edhe pyetje që. i dha Shpëtimtarit rastin të lëçitnjë të vër- 
tetën më të lartë, atë të vërtetë, që, gjer m' atë kohë, bota s’ e 
kish dëgjuar prej as kurkujt: «Perëndija është frymë, edhe ata 
që t falen duhet të falen me frymë e me të vërtetë»,

«Perëndia është frymë» predikoi Jisuj. Por si e kujtonin 
pra njerëzit Perendinë para Krishtit dhe ç' ide kishin ata për 
krijonjësin e tyre të tërëfuqishëm? E kujtonin për një qënëje 
lëndore, të prekëshme, të rrethuar me të tëra nevojat lëndore 
e trupore, që banon më një vënt të caktuar dhe të mbyllur 
brënda katër mureve të Kishës së Tij; ari, argjëndi, fildishi, 
bile dhe guri edhe druri, përdoreshin si materjal me të cilin 
paganët bënin perëndit e tyre që t’i mveshin pastaj me tërë të 
metat, dobësit dhe pasionet njerëzore. Zeus-i këtu ësht prej fil- 
dishi, Hermes-i atje bëhet prej mermerit, Artemis-i prej bakërit,. 
Buda dhe tërë.perëndit e ndryshmë të popujvet të Lindjes, 
prej drurit ose prej gurit; edhe sikundër e ka përkufizuar shumë 
bukur Ap. Pavli në pikëpamjen që kishte bota para Krishtëri- 
mit për Perendinë, «hyjnia ishte e njishme me ariti ose me ar-
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gjèndin ose me gurin, vepra të artit domethënë dhe tè pjelljes 
mendore tè njeriut».

Tempujt e të vjetërvet ishin vendi ku banonte trupërisht 
Zoti; drejtësia e tij e shkelur, satisfaksiohej prej nofullavet të 
idhujvet të ngrirë e të pashpirtëshmë, dhe mjetet me të cilët 
iitohej ndjesa dhe ndihma nga ana e tij qenë era e kafshëvet 
të djegur dhe té zoqvet, bile dhe të njerësvet.

* *
*

Mjerisht ! Njeriu — para se të ndriçohej prej dritës së 
Krishtit —• në shumë pika e kish krijuar Perëndin e tij më të 
nlët edhe se veten e vet: pasionet njerëzore pasqyrohen që të 
gjitha në dëshirat dhe veprimet e perëndive të vjetërsisë, me 
të vetmin ndryshim, qe1 tërë-fuqija e tyre hyjnore ndihmon — 
medet! — që ato të çfaqeh me fuqin dhe efektin e tyre më 
të math.

Zeus-i, i tërbuar prej dashurisë, kryen planet e tij të do- 
bëta, dyke marre formën e çiknit; Posidon-i, në përsekutimin 
në kulm që i bën Odiseusi-t, ngre kundër atij tërbimin e detit; 
dhe Mera, gruaja ziliqare dhe e reptë e Zeus-it, vepron në më- 
nyrën më djallëzore kundër të dashuravet të burrit të sajë të 
pabesë.

Por, as Israeli, populli. i zgjedhur i Zotit, që mësoi nga 
profetët e medhenj e të hyj-inspiruar dijen e vërtetë për Pe- 
rendinë, nuk e ruajti këtë të pa prishur e të pa përzier. Dhe 
vetëm pyetja që gruaja Samaritane i drejton Jisujt, mjafton të 
na tregojë iderat trashanike që kishin Israilitet mbi Zotin.

Dyke keqkuptuar kujdesjen dhe përkrahjen e veçantë që 
tregoi Zoti për ’ta, e kujtuan atë si ndonjë prone të tyre dhe 
popujt e tjerë s’ kishin asnjë vënd në simpathin dhe mëshirën 
e Perëndisë. Përveç kësaj Israilitët, dyke mos qenë në gjendje 
të thellojnë në kuptimin e vërtetë të typeve të panumurta të 
fesë së tyre, dyke mos qenë në gjëndje që me anën e këtyre 
typevet të ngrihen në njojtjen e vërtetë të Perëndisë dhe të 
pregatiteli për të pritur shpëtimin me anën e Jisujt, u-ngjitnë 
si shushuëjëza pas zakoneve të jashtme të fesë së tyre.

Të udhëhequr nga rnësonjës mendje-errët dhe të padenjë, 
e kishin kthyer hyjnjojtjen e Dhjatës së Vjetër nc një ceremo-
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nial pagati. Ideja e bukur e Zotit dhe_porosit e tij të gjalla e 
të vërteta qenë shtrembëruar dhe zëvendësuar me ligje të vde- 
kura e të gënjeshtërta njerëzore.

Perëndia pra, pas Israilitëvet, banonte vetëm në te.mpullin 
e Soliomonit dhe vetëm atje mundej njeriu t’a adhurojë me 
therore dhe të gjithëdjegura; Perëndia, Krijonjësi i të gjithëve, 
qe pronë dhe privilegi vetëm i Israilitëvet dhe mëshirën e mi- 
rësin e tij të pakufishmë asnjë njeri tjetër s' kish të drejtë t' a 
thërresë, po të mos bëhej më përpara Israilit!

* *; ' - *

Para një gjëndjeje fetare të këtillë, vlla i dashur, përmes 
kaq iderash të trasha, të ngushta dhe të errëta për Perëndinë, 
Jisuj i ëtnbël, atje, pranë pusit të Jakovit, riè një dialog të 
thjeshtë e të qetë me Samaritanën, lëçit të vërtetën më të lartë 
fetare nga sa ka dëgjuar ndonjë herë njerëzia: < Pere ridia është 
frytne».

Perëndia është frymë; s' ësht Iëndë e përkohëshme dhe që 
prishet, por frymë e gjallë dhe e përjetëshme; nuk ësht lëndë 
e kufizuar dhe e metë, por frymë e pakufishme dhe e persosur; 
asnjë lidhje pra s’ ka me të metat dhe dobësit e lëndës, as ba- 
non «nër tempuj të bërë me dorë»; por, si frymë terëshikcmjëse 
dhe perfekte Perëndia, ka për tempulj çdo zemër njeriu; me 
ndodhjen e vet i mbush të gjitha, dhe adhuronjësit e Tij të 
vërtetë munden t’a thërresin e t'a adhurojnë më çdo kohë e 
më çdo vend..

Dhe një Perendi të tillë, shpirtërore, të pakufishme, të 
përsosur, At të gjith-mirë të njerëzisë — të vetmin Perëndi të 
vërtetë — «duhet t ’ a adhurojmë me frymë e me të vërtetë», 
thotë Jisuj.

A4- "" ■ *r j
Pasi Perëndia ësht frymë e pakufishme dhe që ndodhet 

kudo, natyrisht. s'ësht e mundur të ketë për banesë vëndin e 
kufizuar të një tempulli, sado i math dhe i bukur që mund të 
jetë ky, dhe as Jerusalemi ose Oarizini munt të jenë të vetmet 
vende t’adhurimit të tij. Si i pakufishëm dhe omniprezent që
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është, më çdo. vend dhe më çdo kohë dëgjon lutjet e adhuro- 
njësvet të Tij dhe zemra e njeriut, e çliruar prej fajit, ësht 
froni më i dashur për Atë.

Frymë ësht Perëndia; s’ ka nevojë, pra, për therore deshësh 
e qesh, therore lëndore dhe dhurata njerëzish që të zbutet e të 
dërgojë mëshirën e Tij të pasur, por vetëm thyerje zemre, pen
dini shpirtëror, vepra dashurije.

Si frymë e tërëslienjtë dlie e pafajë nië në fund, Krijonjësi 
i ynë nuk prchct në të falura tvpike, të vdekura dhe të thata, 
sado madhështore dhe pompoze që munt të jenë këto, por «në 
frymë e në të vërtetë». Falja më e mirë që e 'kënaq Zotin, ësht 
jeta e jonë e panjollëshrne dhe krishtërore; dhe adhuronjës bes- 
nikë e të vërtetë të Tij nuk janë ata që thonë vetëm lutje të 
gjata dhe falin dhurata e ndërtojnë kishëra, kurse zemra e tyre 
ësht larg frymës së Zotit dhe shpirti i tyre u shërben pasione- 
vet dhe mëkatit. Adhuronjës të Tij të vërtetë janë vetëm ata që 
kanë pastruar veten nga fajet, që kanë zbatuar urdhërat e Zotit 
dhe që në zemrën e tyre ka ngritur fronin dashuria dhe mirësia.

* *
*

Ne, vlla i dashur, i sjellim vallë një adhurim të këtillë, 
shpirtëror domethënë e të vërtetë, Perëndisë? Jemi të çveshur 
nga ligësit njerëzore? Mbretëron në zemrat fona dashuria e mi- 
rësia? Kemi si rregull të jetës s’ onë ligjen e Zotit? A po mos 
kënaqemi edhe ne si paganët dhe si Judhenjtë, vetëm në lutje 
të thata, më ceremonira të vdekëshme, në kryerjen e disa zako- 
nëve të jashtëme të fesë s' onë, kurse cmira dhe mëkati zotë- 
rojnë nër zemrat fona?

Jemi menduar ndonjë herë seriozisht, ç'kuptim kanë e 
ç' detyra na imponojnë fjalët që Shpëtimtari i tha gruas Sama
ritane : «Perëndia është frymë, edhe ata që i falen, duhet të fa 
teti me frymë e me të vërtetë?» Ajo grua e kuptoj fare mire 
domethënëjen e atyre fjalëve, kështu që jetën e .nderoi, adhuro- 
njëse e vërtetë e Perendisë u-bë, bashkëqytetarët e sajë i shpë- 
tojë dhe shenjtore u-tregua. Dhëntë Zoti, që shembëlla e sajë 
të na bëjë edhe neve të tregohemi me sjelljet f  ona dhe me je- 
tën f  onë, adhuronjës të vërtetë të Tij.

B.



U m g j i l l i  p a s
Auklori i Ungjillit ose skkruest i Ungjillit

Si mbas traditës së shënjtë auktori i Ungjillit të tretë ka- 
nonik asht: Evangjelist Llukaj. Prej Shkrimit të Shënjtë kup- 
tojmë se Llukaj ishte me fis prej Idhujtarve, pèrse Ap. Pavli 
këtë nuk e numëron në mjes t' atyne mbi të cillt u kryente 
rethpresja, d.m.th. prej Izraellitëvet; Llukaj me zejë kje mjek 
dhe njëkohësisht bashkë-puntor i Apostollit: «U falet me shën- 
det juve Llukaj, mjëkësi i dashur» (vro kartën mbë Kollos. Kr. 
4, 14). N’ udhëtimin e Dytë Misionar të Pavlit, Llukaj kje 
bashkue me Àpostollin në Troadhë, pèrse në Punët e Apostoj- 
vet Kr. 16, 10 flitet në personën e parë shumës : Përnjëherë 
kërkuamë të verni në Maqedhoni, prej kah kuptojmë se Llukaj e 
përcuell Àpostollin deri në Filipe deri sa atje pat kremtue fes- 
tat e Pashkës, prej kah ktheu përsëri neper Troadhè, Milit e 
Qesari në qytetin e Jerusalemit. Kuer se auktoritetet, qi domi- 
nojshin Palestinën dërguen Apostoli Pavlin té lidhun prej Qe- 
sarie në qytetin e Romës, prej Shkrimit të Shenjtë shohim se 
si përcjellës i Pavlit kje Evangjelist Llukaj, i cili qindroj bashkë 
me Te si n' internimin e parë ashtu edhe né tè dytin, kuer se 
Apostolli kje dërgue në Romë. Simbas dëshmisë së historiakut 
të madh, të Evseviut të Qesarisë Evangjelist Llukaj ishte me 
kotnb Grek, prej Andiohisë së Sirisë, në favor të së cilës dëshmi, 
na tregon edhe qartësija e gjuhës Greqishte në të cillën ishte 
shkruemun Ungjilli i tretë kanonik pas Llukajt. Prej Ungjillit 
vetë konstatojinë se Evangjelist Llukaj nuk ishte prej atyne, të 
cillët kishin pa me sye Jisuin dhe veprat e Tija: «Passi shumë 
veta vunë dorè të radhitnjënë rrëfim për ato punë, që ' me të 
piote janë vërtetuarë ndër ne, sikundër na i kanë lënë ata, të 
cilëtë që ndë kryet të herësë i pane me sy edhe u bënë shërbë- 
torë të f j a l ë s (Vro Ungjillin Pas Llukajt Kr. 1, 1-2), Simbas
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të një prodhogut prej shekullit té tretë (III) Evangjelist Llukaj 
vdiq né moshén 74 vjeçare né Bitini, e simbas tradités ra désh- 
mor pér Fé né tokén e Qreqisé, prandej edhe Kisha e njeh né 
radhén e déshmorévet té Shénjt; Lipsantet e Tija kjené barté 
né Kostantinopojé né vjetin 357 mb. Krishtit. (Vro Shén Jero- 
nimin : De vir. illustr. 7).

A u ie n t ì ie t i  i U n gjil li i

Se Ungjilli i treté kanonik àsht sigurisht vepér e Evan
gjelist Llukajt mund té vértetohemi si prej vepravet e shkrime- 
vet té Eténvet té Shénjté si edhe prej Ungjillit. Prej Fragmen- 
tit té Muratoriut (pérmban librai e Dhjatés sé Ré por jo té 
gjitha, kje gjeté né bibliotekén Ambroziane né qytet té Milanit 
prej Muratoriut né vjetin 1738 mb. Krishtit prandaj edhe ky 
katallog librasti mban emrin e gjetésit), shohim se Evangjelist 
Llukaj, né fjalé t'Ap. Pavlit shkrou Ungjillin e treté kanonik, 
qi fillon té na tregojé : Lindjen e Shè'n Joan Pag'ézorit.

Irineu i Lionit ndér shkrime té Tia (vro Adv. hoer. 3,1,1) 
thekson se Evangjelist Llukaj si bashké-udhétar i Ap. Pavlit 
shkrou nji libér tuej pérmbledhé predikimet e Apostollit, shka 
mé té vérteté se pérmbajtja e Ungjillit té treté kanonik té 
shkruem prej Evangjelistit Lluka às'ht po nji me predikimet e 
Apostollit (vro kartat e Ap. Pavlit). Prej kartés té Àp. Pavlit 
mbë Romanët Kr. 1, 16 kuptojmé edhe temén e predikimeve 
té Tija ku na thoté : Sepse nuk kam turp per Ungjillin e Krishtit, 
sepse është fuqi Perëndie për shpëtim mbë cilindo që beson, 
mbë Judhenë më parë, edhe mbë Grekun më pasta]; sepse me 
anë t ’atij zbulonet drejtësia e Perëndisë prej bese ndë besë, si- 
kundër cshtc shkruxrë; ! drcjti proj besc do tc rcjë'. Pra kjo 
ishte tema e predikimeve t’ Apostollit, qi tregende se sii peti m i 
àsht pregatité ma paré pér judejté e ma voné pér Idhujtarét si 
ishin Grekét e vjetér. Prej fjalévet té Ungjillit kuptojmé se Ju
dejté nuk qené tregue aq té déjé pér té marré Besén Krishtene, 
né sa idhujtarét besuen se Jisui ishte Peréndi, e si té tillé kjené 
ma té déjé té rriné né Hirin e Peréndisé. Prej pérmbaitjes sé 
Ungjillit mund té vértetohemi shka treguem ma sypri, por po 
té tregojmé dhe kéto fjalé té tbanme prej Apostollit e té shkru-
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eme prej Llukajt: «Edhe të lëçitej mb’emërit t ’Atij (tëKnshtit) 
pendini edhe ndjesë fajesh mbë gjithë kombet, dyke zënë nga 
Jerusalemh (vro Ungj. pas Llukajt Kr. 24, 47). Ungjilli i tretë 
kanonik ndër disa vénde mund të thomi është po gadi nji me 
predikimet e Apostollit si në menhime si në mëndyrë të të 
thanunit e në stil. Ma përtej në kët Ungjill takojmë në fjalë 
teknike termino-medicine, shka mund të jemi ma se të sigurtë 
se auhtori i Ungjillit ka muejtë me kenë nji mjek, po si e dij- 
më se edhe Evangjelist Llukaj me të vërtet kje mjek; p. sh. 
«Miekës, shëro vetëhen Vënde».

Në favor të autentitetit t’ Ungjillit na tregon edhe naltësija 
gjuhës letrare Greqishte në të cillën kje shkrue Ungjilli i tretë 
kanonik, Me të vërtetë ndër dy kaptinat e para ka Ebraizëm, 
këjo mund të shpjegohet në kët mëndyrë, mbasi qi Llukaj ishte 
me kombësi Greke prej Andiohijet, ku ndoshta Evangjelisti 
mund të jetë frymëzue me karakteristikën e gjuhës Syriane; a 
por ndoshta Evangjelisti, kuer se shkrou dy -kaptinat e para 
mund të ketë pasë para vedit dokumenta në gjuhën Ebraishte 
d.m.th. në gjuhën Aramaishte.

Për të cillét kje shkrue U ngjilli i treté kanonik?

Se të cillit i drejtohet ky Ungjill Evangjelisti na tregon 
nji farë Theofilit: «M’u dak e udhës edhe mua që u kam rënë 
prapa të gjithave që ndë kryet hollë hollë të të shkmanj me 
radhë për këto, o i pushtetçim fort Theofih (vro Ungjill. pas 
Llukajt 1, 3). Tuej marë parasysh se si figuron teksti në gjuhën 
Greqishte «Kfàtiste Theófile», nënkuptohet se ky person kje 
prej nji klase të naltë e prej emnit qi kishte konstatojmë se 
me komb kje Grek. Mbasi qi n' Ungjillin e treté kanonik vén
dei e Palestinës spjegohen ma haptazi e ato né Sicili e n’ Itali 
ku bahet fjalë né Punët e Apostojvet (P. Ap. Kr. 28, 12-14) të 
cillat shkrime i adresohen po këtij Theofilit, nuk bahet fare 
fjalë për përshkrim të këtyre vëndeve, për kët arësye shumë 
prej komentatorëvet konstatojnë se Theofili aso kohe banonte 
në Romë. Sigurisht Theofilin Ap. Pavli e këtheu në Besën 
Kristiane kuer se Apostolli kje n’ internimin e parë n’ at qytet. 
Kuer se Evangjelisti Llukaj shkrou Ungjillin e tretë kanonik
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Theofili sigurisht do të ketë qënë i kthyem në Besën Krishtene 
o në mos tjetër katikumen, mbasi qi prej fjalve t' ungjillit kup- 
tojmë thënjen: «Perì òri katihìthis». Me gjithë se Ungjilii i kje 
adresue Theofilit nuk do të thotë se nuk ishte për të gjithë të 
krishtenët.

Shkaku dhe q ë llim i p erse  k je  shkrue, L /n g jilli i tre të  
kanonik

Shkaku dhe qëllimi i shkrimit t’ Ungjillit shihet haptazi në 
të hymët e këtij Ungjilli prej kaptinës së pare (vro Kr. 1, 1-4): 
'/Passi shumë veta vane dorè të radhitnjënë rrëfim për ato punë, 
që me të plotë janë vërtetuar ndër ne, sikundër na i kanë lënë 
ata, të cilët që ndë kryet të herësë i panë me sy, edhe u-bënë 
shërbëtorë të fjalës. M ’u duk e udhësë edhe maa, që u kam 
rënë prapa të gjithavet që ndë kryet hollë hollë, të të shkruanj 
me radhë për këto, o i pushtetshim fort Theofil, që të njohç të 
vërtetuarët e atyre punëve që u mësove/>. Si kuptohet prej këtyne 
rreshtave se kjenë shumë ata, të cillët patën shkrue jetën dhe 
veprat e Jisuit, por mbasi nuk ishin në rregull, kje vue Evan- 
gjelist Llukaj për të plotësue ata shka të tjerët kishin lanë pa 
shënjue, tuej i vue të gjitha faktet si mbas nji rallet kronollo- 
gjike; prandej prej këndej rjell qi Evangjelisti fillon Ungjillin ë 
tretë kanonik me Lindjen e Shën Ioan Pagëzorit. Për të shkrue 
Ungjillin Evangjelist Llukaj përdori si lande përmbajtjen e pre- 
dikimeve t'Ap. Pavlit si edhe disa shënime të tjera; bashkë me 
to edhe Ungjillin pas Matheut e pas Markut.

Véndi e koha se  hit e kuer k je  shkrue U n g jil li  pas  
L lu ka jt.

Se në të cillin vënd kje shkrue Ungjilli i tretë kanonik 
nuk mund t 'a  dijmë me siguri. Shën Oregor Nazianzinoi na 
tregon se Evangjelist Llukaj shkrou Ungjillin e tij né Ahai. 
Kështu e kujton dhe i lumturi Jeronim. Disa komentatora të 
tjerë thonë se Ungjilli kje shkrue n' Aleksandri, në Beoti ose 
në Maqedhoni, Llukaj ka pasë shumë kohë në dispozicion për

____________________ JETA KRISTIANE
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të shkrue Ungjillin e Tij me nji pian të hartuem dhe mbi baza 
historike të shqyrtueme e të dokumentueme. Prandej edhe Evan- 
gjelist Llukaj qindroj në Cezarij e në Rome ma shumë se në 
kurrnji vënd tjetër. Për këtë arsye edhe mund t'a konsiderojmë 
se vetëm ndër këto dy vënde ka muejt Evangjelisti të shkruej 
Ungjillin e tretë kanonik. Koha se kuer kje shkrue Ungjilli pas 
Llukajt disa prej komentatorëvet na tregojnë se ndolli para 
punëve t’ Apostojvet. Por mbasi Punët e Apostojve si libër i 
dytë i Evangjelist Llukajt àsht shkrue ne fillim të vjetit 63 mbas 
Krishtit e Ungjilli si libër i parë (vro P. e Ap. Kr. 1,1): «Fja- 
lën e parë o Theofil e bëra për gjithë sa zuri Jisuj të bënjë e 
të mësonjë», konstatohet se Ungjilli ndofta kje shkrue në mba- 
rim të vjetit 62 mb Kr. Na do t'a marim për bazë kët fakt të 
cillin na paraqet në rnënyrë figurative edhe vetë Ungjilli e kjo 
asht: rrënimi i Jerusalemit. Po kje se Evangjelisti do t'a kishte 
shkrue Ungjillin mbas rrënimit të Jerusalemit me siguri do 
t'a thonte, prandej jemi të mendimit se Ungjilli i tretë kanonik 
kje shkrue kah vjeti 70 mb. Krishtit d.-m.th. përpara rrënimit 
të Jerusalemit (në vjetin 71 mb. Krishtit prej Tit Fllavit).

Përkthye e adaptue prej 
Prof. /. B.

Madhëria e Tij Mbreti Perandor 
në Kishën Orthodhokse

Më 11 k. m. Madhëria e Tij Mbreti Perandor Viktor Emanueli III-të, 
me rastin e ardhjes së Tij në Shqipëri denjoi të vizitoj Kishën Kathedrale të 
Tiranës dhe të asistojë në Dhoksologjinë që u-bë prej Kr. H. Kryepiskopit, i 
pritur me enthusiasmë të papërshkruarë.

Me këtë rast Kr. H. Tij Kryepiskopi, i veshur me robat e Meshës, 
përshëndeti me një fjalim të çquar Mbretin Perandor, dyke interpretuar gëzi- 
min e math që ndjen populli orth. i Shqipërisë, pse pati fatin e lumtur të 
vizitohet prej Mbretit të Tij të dashur e t’ adhuruar. «/« adharon, vijoi Krye
piskopi po'pulli Shqiptar, se me bashkìmin e tij me Italine Perandorake 
sheh të vetmeti garanci te prosperitetit t'é tij, të vetëmen garantì t'è lirisë e 
tè traditavet të tij kombëtare,>.

Në mbarim të ceremonisë Madhëria e Tij i prekur fellë përshëndeti 
nxehtësisht Kryepiskopin dhe bashkë me suitën e vet la kishën i brohoritur 
përzemërsisht prej shumicës së madhe të popullit q’ ishte grumbulluar brënda 
e jashtë kisbës.



Nga kryeveprat e Gojartit
'Pëvsëvi pëi? ië pasnFii e per Tsasuviitë

Pasuri është dhe i pasur është jo ay që kërkon të fitojë 
të holla gjithënje, po ay që s' kërkon të bëhet i pasur. E kup- 
toni valle mirë këtë që thom? Ay që dëshiron të pasurohet, 
ka nevojë or’ e çast për të holla dhe nuk gjen qetësi as për 
një minut; kurse njeriu që s' e ka mëndjen dit’ e natë në pasu- 
ritë e në- të hollat, ky ësht' i ngopur nga të gjitha dhe ka një 
prehje të përherëshme. Mos ki frikë nga njeriu i pasur, thotë 
David-i, e me shumë të drejtë. Sepse ç’frikë do të.kesh nga 
njeriu q' është si një dru i mbuluar me fletè, po pa asnjë pemë? 
Ç’ frikë do të kesh nga njeriu, i cili jetën e kalon me kokëçarje 
e me hidhërime? nga ay që tmerin e ka shok të pandarë? nga 
ay që dridhet dit’ e natë? Shërbëtori nuk i a ka frikën Zotit, 
kur ay ndodhet lark; kudo që të qëndrojë e kudo që të shkojë, 
pasohet e ndiqet prej lakmisë, si prej një armiku të pamëshirë- 
shëm; ky të gjithë i ka armiq, si sherbëtorët, si njerëzit e shtë- 
pisë, si miqtë, si armiqtë. I vobekti jeton pa u-trembur prej 
askujt, se e vetmja pasuri e tij është filozofija dhe durimi; 
kurse i pasuri, me qënë se ka shtënë dashuri pas të hollavet e 
pas lakmisë, urrehet prej të gjithëvet si në jetën private, si në 
jetën publike, si në familje brenda, si dhe në mbledhje pub- 
like.................

* **
Këto i tliom, o vëllezëj, jo se jam armik i pasurisë dhe 

i të pasurvet — për këtë shumë herë gjer tashi jemi shpjeguar 
— po për ata që nuk e përdorin si duhet. S’ ka dyshim se të 
hollat, kur përdoren për nonjë qëllim të mirë, janë dhe ato të 
mira. Në rast se p. sh. përdoren për të ngushëlluar vobekësinë 
dhe për t'u ndihmuar atyre që vuajnë, janë të mira e të shenjta 
dhe as njeri' me mënd nuk do të guxojë të thotë fjalë të keqe 
për një pasuri të këtillë. Dëgjo se ç’ thotë dhe'Job-i: «Unë isha 
syri i të verbërit, unë isha këmbë për të çalët, unë isha at i të
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pafuqishmëvet; shtëpia ime ishte hapur për çdo njeri që të vinte». 
Ja pasuri e vërtetë, pasuri pa nonjë mehatë, pasuri e bekuar, 
pasnri q’ ësht mjet i virtytit e shërbëtor i lëmoshës dhe i mirë- 
bërjevet. Një të pasur të këtillë po, e çmoj dhe e kam mbi 
kryet e sipër, kurse atë që mbledh gjithënjë dhe rrëmben, ç’t’a 
dua? Ay është i pasur duke spenzuar e për të spenzuar, kurse 
ky i fundit, pasurin' e kërkon, vetëm për t’ a mbledhur e për 
t’a shtrënguar. I pari mbjell në qiell, i dyti në tokë e për to- 
kën vetëm; e sa m' i mirë është qielli nga dheu, aqë m' e lar- 
tër është pasurija e atij nga ajo e këtij të dytit. Ay i pari çmo- 
het e nderohet prej të gjithëvet; i dyti përkundrazi urrehet e 
kritikohet nga tërë bota.

Dhe gjëja m'e çuditëshme është kjo : njerinë që rrëmben 
dhe q’është lakmonjës e urrejnë jo vetëm ata që kanë pësuar 
prej tij, po edhe ata që nuk kanë pësuar asnjë gjë të keqe. 
Pse vallë? Sepse u vjen keq p ë r’ata që janë dëmtuar e që janë 
përvëluar prej tij në shurnë raste e me çdo mënyrë. Krejt e 
kundërta ngjet me të pasurin mëshirëmadh e mirëbërës : këtë 
d.m.th. e duan dhe ata që s'kanë parë asnjë të mire prej tij. 
Thonë pra për këtë : Perendija i a çpërbleftë ! Perendija i 
dhëntë gjithënjë të mira ! Si kur t’ i pyesësh këta: pse i bëni 
këto urime? ç'të mirë kini parë ju prej tij? Do të përgjigjen; 
ne as q’ e njohim këtë, po vëllaj i ynë ësht' ay që ka parë shumë 
të mira prej tij; prandaj pra e duam dhe e urojmë, se është 
mirëbërës i vëllezërvet t' anë.

/  dobëti, i ligu, Perendija e çkatëroftë ! thonë për të pa
surin lakmonjës dhe fajdexhi. Po sikur t’ a pyesësh: ç’ të keqe 
të béri ? do të përgjigjet : mua as gjë, po vëllezërit e mij i ka 
djegur. Ja pra, o vëllezër, ndryshimi midis së mirës e së ligës; 
e mira është e dashur, e lavdëruar dhe e nderuar prej të gji- 
thëvet; përkundrazi ligësin'e urejnë dhe e ndjekin të gjithë. 
Në qoftë se rrëzohet e bje i miri, tërë bota pëson bashkë me 
këtë dhe përpiqen t’ i japin ndihmën e duhur; kurse rrëzimi i 
të Jigut jo vetëm nuk shkakëton nonjë simpathi, po përkundrazi 
dhe i shton urejtjet e ndjekjet kundër tij. E pastaj është për t'i 
pasur zili jetës së një të pasuri të këtillë ?. Ç' jetë e zezë është 
kjo? Ç’ pasuri është kjo? Një i pasur i këtillë është më keq se 
një i dënuar dhe i burgosurpsepse ky i fundit mundohet e tur
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turohet trupërisht, kurse ay pëson e vuan shpirtërisht. Mund të 
më thotë dikush : E sheh pra té dénuar e nuk e méshiron ? Jo, 
nuk e mëshiroj, se nuk pëson nga nevoja, po nga koka e tij; 
e urenj se vetë ay ka dashur t' a lidhë vetën me zinxhira të 
torta e me pranga té pathyeshme.

* **
«Përsëri me të pasurit e ke vënë? do të më thotë dikush. 

Po, velia i dashur, përsëri me ata e kam dhe ja ku ju thom 
se kurrë nuk do të pushoj së foluri për të pasurit té liq, gjer 
sa këta do të vazhdojnë t 'i  bjenë mbë qafë grigjës s’ime. Le 
të largohen ata nga delet e mija, që të pushoj dhe unë pole- 
mikën t’ime kundër tyre. Në se ti i pasuri i lik kërkon të më 
çkatërrosh grigjën t’ime, ke té drejtë të më akuzosh, pse të 
ndjek e të luftojë unë? Nuk jam një bari? Cila është pra dety- 
ra ime? Të ruaj me kujdes delet e të mos lejoj që të pë- 
soj no një dëm prej armikut. Né se isha bari delësh dhe ujku 
suleshe kundër këtyre, nuk do t ' isha bari i keq, po të mos e 
ndiqnja me çdo mënyrë egërsirën? Edhe tashi nuk bëj tjatër 
gjë, përveç se mproj grigjën t ' ime që përbëhet prej njerëzish 
nga thonjt e të ligut.

Dhe vini re se si e bëj këtë mprojtje : nuk e ndjek tè pa- 
surin e lik me gurë ose me arme, po vetëm me fjalë; e armën 
e fjalës e përdor, jo që t' i bëj nonjë të keqe, po pérkundrazi 
që t' a largoj nga udha e ligë dhe t’ a sjell n' atë të drejtën. 
Eja, i thom, eja vèlia në grigjën t'ime; eja, bëju anétar dhe 
pjes’ e familjes q’ ësh.t nënë mprojtjen t'ime. Né se të flas e té 
qërtoj, këtë e bëj për té mirën t' ënde, e bëj që të té shpëtoj 
nga mëkatat. Nuk e kupëton, vèlia i dashur? Unë gjithënjë të 
thom: rëmbeve gjë? grabite gjë? bére nonjë padrejtësi? Eja 
pra të të ndreq e të të-bëj krejt tjetër njeri; do t’a kthej armi- 
qësinë e do t'a bëj miqësi, rezikun do t'a kthej në siguri e në 
qetësi; e tërë këto në këtë jetë këtu. Po dhe në jetën tjatër do 
té té tal mbretërin e qiejvet, do té tè pregatit né mënyrë që të 
mos shkosh në skëterën e përjetëshme, po atje ku ke per té 
pare e per té shijuar të mira, të cilat as sy njeriu nuk i ka 
parë, as vesh njeriu nuk i ka dëgjuar. Tërë pra kéto té mira 
që po mundohem të t’ i jap ç' tregojnë? Tregojnë se unë vep-
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roj si mik e si këshillonjës, dhe jo si arrnik e si ndjekës. Ti 
nofta mund të më uresh, po unë përkundrazi të dua, se kam 
parasysh porosin e Zotit që më thotë : T'i dilani armiqtë. Pran- 
daj nuk pushoj as do të pushoj së kërkuari shërimin t' ënd e 
shpëtimin t' ënd. Zoti i ynë mbërtheiieshe mbi kryq, e rne 
gjithë këtë thoshte; Baba, fal-i këta, se nuk dine se ç’ bëjnë.

Pastaj mendohu pak më thellë, vèlia i dashur; kujton ti 
se unë të ndjek tynë personalisht? As' pak. E ndjek dhe e luf- 
toj vetëm e vetëm ligësinë t’ ënde, pasionin t'ënd. Prandaj në 
vënd të më uresh, duhet të më quash mirëbëres, kujdestar e 
mprojtës të vërtetë. Me të vërtet : kush tjatër do të të flasë për 
këto? Mos kryetari dhe sundonjësi i vëndit? As pak. Ky do të 
flasë si paditës e si gjykatës, dyke të paditur për fajet që mund
të kesh bërë. Mos.grttaja t' ënde? À! kjo për një gjë mund të
të mërzitë : për stoli e për Uuks. Mos biri i yt? Për trashëgi- 
min do t’ interesohet ky e për dhjatën t' ënde. Mos më në fund 
do të të flas gjykatësi ? Ky do të të flasë të shumtën për gjëra
q’ i përkasin detyrës së tij, po jo për sende që kanë të bëjnë
me shpëtimin e shpirtit. Prej kujt pra tjetër do t'i dëgjosh këto, 
përveç se nga mua? Unë vëtëm do të veproj.si mjek i shpirtit 
t' ënd; unë i çkul dhe i çkëput të ligat dhe pasionet; ti noita 
bërtet nga no një herë për këtë operasion që të bëj, po unë 
mar para sysh vetëm shpëtimin t' ënd dhe jo bërtitjet nga 
dhembjet provizore. Po të kishe no një plagë në trup dhe rnje- 
ku vinte me thikë në dorè, nuk do t'i thoshnje bëje operasionin 
me gjithë që tnë dhemb? Këto i a thua mjekut të trupit; po 
mua, mjekut të shpirtit, pse më dbon e nuk do të më shohësh
me sy? Mua që nuk përdor thikë, po vetëm fjalen e këshillën?
Mua që të siguroj plotësisht për shpëtimin e shpirtit, kurse 
mjeku trupor nuk është gjithënjë i sigurt për shërimin e piote 
të plagës t’ënde? Dëgjo-më pra. Se unë flas si vegël e si sher- 
bëtor i Atij, që zbriti në këtë tokë, për të na iartësuar e për 
të na bërë më të lartër edhe nga qiejt akoma.

Përkthyer prej 
Shpresëtarit



“JISUI TROKIT
iJisui trokitë>: këto dy fjalë veçanërisht lypej t’i kenë nder 

rnend të gjith ato, të cillët duen me shkrue historinë e botës. 
Këtyne dy.fjalve të Jisuit t’ i shtojmë edhe dcy tjera: «Por nje- 
rëzit e shekulllt të XX, dyerët e zembrave të tyne nuk V a hapin». 
Këto fjaltë e fundit plotsojnë kuptimin karakteristik të historisë 
nje'rzore të shekullit XX. Doktrina e Shpëtimtarit pa dà trokitë 
ndë zembra të njerëzve, por këto të zhytun nder mëkate nuk 
mund t ' ia  hapin deren. Ktë nuk mund t ' a thomi për të gjith, 
por për shum pa përjashtim. Njerzët me nji ndërgjegje të pas- 
tër, në rreth të mëkatnorve humbasin si nji pikë uji në mjes 
ië cletit. E kështu ndollë pa da; këjo nuk do të thotë se mëkat- 
’nortë eksistojnë vetëm në kohët e sotshme, por qyshë se xeti 
fili shekulli. Jeta e sotshme àsht shum larg prej fjalve qi quhen: 
bamirësi, niëshirë e përdëUim prej njerzve.

Le të vrejmë pak historinë e kemi për të pa, se në kurr- 
nji mëndyrë nuk mund t’i zgillim çeshtjet e jetës s' onë po kje 
se nuk lejojmë, qi në zemrat f o n a  të realizohet: Doktrina 
Kristjane. Të marrim ate të popullit Ebrej, se në cilJën gjendje 
shpirtnhre kjenë nën erën e sundimit pagati, kù kemi për të pa 
se disa prej sish të qujtun Farisenj e Saduqenj, pcrbuzëshin 
popullin e vorfën, tuej e mbajtë vehten të dëj të kryejnë ligjin 
e Perendisë. Sjellja e tyne ndaj Nomit të . Mojsiut kje vetëm 
formale, pse ndër zembra ishin si vorrei e stolisuna përjashta 
e tfi kalbuna përmbrenda. Kuer qe, po shi n 'a t  koh thrret nji 
za prej gojës s’ Atij, qi lindi për të shpëtue pjerzimin e ky 
ishte : Zani i Mests.

Nder zembra të Judhejve Jisui trokitë. Por shka ndolli? 
Zembrat ■ e Farisenve e të Saduqenve nuk i’ a hapën deren. 
Kështu ndollë edhe sot me njerzët e shekullit të XX; por le 
lë na kujtohen fjaltë c Apostojvo ui thonë per fisnin : trdh i
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ndër t'è tijt, edite të t i j t  nuk! e pritnë atë». (pas Joan. Kr. 1,11). 
O njerzi e shkretë mos harro se vetëm Parimi Kristjan mund 
të çojë zanin, qi mundimet e psimet té largohen prej nesh.

Le të qindrojmë pak te jeta e Apostojve té Jisuit. Ata 
kjenë peshkatar të vorfën Oalilej, pa mjete të mjaftueshme për 
rrojtje. Jetën e tyne Apostollore e kaluenë në kujdes për t’i 
rregullue t-ë vorfenve jetën shpirtnore dhe trupore, prej kahë 
vrejmë se nè zembrat e tyne Jisui trokiti me fjalè dashtnije e 
bamirsie, té cillët Apostuj përqafuen: Doktrinën Shpëtimtare. 
Këta Galilej të vorfen, si të shatnë e të përbuzun prej bashkë- 
atdhetarve të tyne e kryenë misjonin, tue shti ndër zembra të 
gjithve, të cillët shkuen pas tyne, Idhenë e Dashtnisë Kristiane, 
Dhe kuer se kjo Doktrinë kje hapë në katër anët e dheut, po 
pysim se cillët kjenë ato, qi e pranduen?: Kjenë të jymët e të 
përbuzunët. Të Krishtenët aso kohe përbajshin klasën ma të 
vorfën. Prandaj Rreligjoni Kristjan kje quejtë prej Idhujtarve: 
rreligjoni i robve, mbasi qi fuqinat dominuese nuk ushqejshin 
fjalët e Jisuit: dashtni, mëshirë e përdëllim. Kahëdo që të hje- 
llim syt në histori kemi për të pa po ket gjendje.

Jlsui trokitë, pa pra trokitë dhe vetëm dyertë e zembrave 
t' atyne hapën, qi ishin të fyemë e të përbuzun.

O ju Farisent e Saduqent të kohës së sotshme të shekullit 
té XX! mos haroni se të trokitunit e Doktrinës së Jisuit ndollë 
pa ja dà në ndërgjegje të zembrave të tuaja. Jisui trokit tidër 
zetnbra f  ona

Oh trokit pa prà, O Shpëtimtar, trokit dhe mos lejo, qi 
njerzët e shekullit të X X  të harrojnë Dashtninë e Pësimet e tua 
në Oollgotha, me anën e tè cillave të gjithve na dhë përdëllim 
në Mbretnin Tonde Qiellore.

Prof. L B.

MENDIME T’ARTA

Aia që karië zakonin e lik të mbajnë në për gojë e të 
qërtojnë të tjerët or’ e çast, është shumë mirë që të sjellim gji- 
thënjë ndër mënd këshillën e urtë të Sirah-ut: «Mos qërto, thotë, 
oara se të kqyrësh mirë; kuptoje punën mirë, e oastaj qërto e dëno» .



ĥë me ajetaiët
IV

Njeriu, i dii kqyr me vëmendje thellësit e shpirtit të tij, 
ndjen gjithmon ndërmjet instinktevet kundërshtare që e mun- 
dojnë, gjarpërin Piton të Platon-it, që nuk ësht tjetër veçse 
Satanai për të cilin bën fjalë Bìbla, ose me fjalë të tjera krye- 
lartësia, ajo kryelartësi e pa-nginjur, e dia ësht shenja karakte- 
ristike e fillosofisë Voltamene dhe të nxënësvet të sajë moderne. 
Shumica nga ata ishin të bindur në mënyrë naive se qëndronin 
një qind tnetra më lart nga brezat e kaluara dhe besonin se 
kishin zbuluar ç’ ka të tjerëvet as nuk u shkonte nëpër ment. 
Sikundër për disa politikanë liria nuk filloiveçse nga viti 1789, 
ashtu edhe për këta, arësyetimi s’ ka ekzistuar më para në më- 
nyrë reale, veç se atëhere kur ata i a kanë zbuluar botës. Kujto- 
nin, që në qoft se edhe njerëzit e brezavet të kaluara do të 
dinin ç’ka dijnë ata tani, në qoft se do të njihnin p. sh. avu- 
llin dhe fuqin e elektrikut, do t’ ishin dhe ata skeptikë dhe do 
të thoshin që besimi fetar ka qenë vetëm një prodhim i padijës.

Por, ay që sheh më tej; sado që të jetë influencuar prej 
mendimesh të këtilla, gjykon ndryshe. Sa për mua, më vjen 
ndër ment se i thash vetës që ësht më mirë të jetë njeriu më 
i përulur, dhe shpirtit t' im se nuk ësht pun' e mire as e arë- 
syeshme, që nën pretekstin e një progresi të përkohëshëm, të 
përbuzim kaqë zhenira të së kaluarës. Në se një Bossuet, 
një Leibnitz dhe aq njerëz të tjerë të mirëniohur nërmjet të 
diturvet kanë besuar në divinitetin e Jisujt — pamvarësisht nga 
çpikjet që janë zbuluar pas atyreve — kanë patur edhe ata 
arësyet e tyre të mjafta për gjykimin e tyre dhe më të larta 
nga ato të fizikës dhe të kimisë, dhe pikërisht këjo besë e tyre 
fetare m’ u duk edenjë.për admirim dhe jo për përbuzje. Ësht
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e vërtetë se ata gjykonin ndryshe nga ne të sotshmit; me gjithë 
këtë nuk pranonja që gjykimi i tyre do të vlente sa i yni. Mirrai 
me ment gjithçka kemi fituar pas një shekulli, të gjitha pushti- 
met e njeriut mbi lëndën edhe shpresën e ligjëshme që ay munt 
t'a quaj veten si mbret të planetit t’ onë, mbret të cilin e ka 
vene Perendia. Me gjithë këtë, këtu qëndronin një shumicë 
konviksionësh që më Imbullonili.

Pas kësaj, admirimi i im për shkencën e re u-ndryshua 
pakë; un e admiroj këtë gjithëmon, por vetëm deri sa mban 
vendili e sajë dhe nuk ka pretendimin që të zërë vëndin e me- 
tafizikës, ku ajo s’ mundet të çfaqnjë mentirne, ashtu siç nuk 
mund të çfaqnjë mentirne një i shurdhër për një copë muzikë 
ose një i verbër për një pikturë të bukur.

Nuk i kam konsideruar kurrë si njerës seriozë ata savantë 
ose të vetquajturit savantëTTë cilët kanë propozuar zëvëndësi- 
min e krijimit të Biblës me evolusionin ose me pantheismin. 
Kur Renan-i thotë se bota u-bë vetë dhe kur i shkruan kimistit 
Berthelot se : molekula munt të ishte shumë bukur, si çdo gjë, 
fryti i kohës, rezultati i një fenomeni shumë të zgjatuar, i një 
aglutinasioni të vazhduarshëm për miliarde e miliarde shekujsh, 
na jep të drejtë të besojmë se ay po tallej edhe me mikun e 
tij dhe me publikun dhe se ay do të ketë gjetur më të arësye- 
shëm ata që i kanë pranuar ipothezën me një plasje gazi se 
ata që e kanë përshëndetur, për një thënëje të këtillë, si një 
zheni.

Më vonë, prestigji shkencor i shekullit t’onë ra vetë para 
syvet e mi, kur pashë se përparimi materjal nuk shoqërohej 
dhe nga përparimi moral dhe atëhere kupëtova se ishte fjala 
për një abuzim nga ana e atyre njerësvet që pretendonin se 
ishin të shkencës.

Më në fund kam qetië preker thellësisht kur kupëtova se 
të gjitha të rejat metafyzike, me të cilat thoshnin se do të zë- 
vendësohej feja, përmbajnë në terrna më pakë ose më shumë 
të qarta, çka në histori qudet erezi ose sistem shtypës; të cilat 
kritika fetare e shekujvet të kaluar i ka dënuar me të drejtë.

Dhe, passi për shumë kohë kam kuptuar se ësht e pa- 
mundur që shhenca dhe feja të paj'tohen, pyeta vet-veten, mos
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këjo disarmoni ndërmjet syresh për të cilën u-bë aqë zhurmë 
në rrethet e disa të diturvët, ësht reale, a po mos lindet nga 
fakti se i atribuojnë fesë gjëra që s' i ka thënë dhe shkencës 
vendime, -për të cilat ajo s' ësht e sigurtë. Në shkencë shpesh 
herë ngjan që ipotheza të cilat deri dje pranoheshin si aksioma, 
sot të përgënjeshtrohen: dhe ësht gjë e natyrëshme këjo, pse 
shkenca s’ mund të përparojë ndryshe veç se duke u-hedhur 
nga një ipothezë në tjetër. Sa më savant të jetë njeriu, aq më 
tepër fillon ’të dyshojë. Dhe përfundova se shkenca dhe feja 
kanë dy fusha te mirë-dalluara, me gjithë që na çojnë po n’atë 
pikë ideale dhe nuk i dhash së parës superioritetin që i jep 
studenti ose ay që pretendon se ësht i ditur, në kohën e rinis 
kryelarte, por gjithmon kthehesh te besimi më mallin e një të 
mërguari nga shtëpija prindërore dhe atje shpirti i im gjente 
prehjen dhe ngushëllimin ë duhur.

D. * *

MENDIME T ’ARTA

Frika është një turturë e paduruarshme për njerëzit; të 
gjithë ne, kush më pak, kush më shutnë, ditnë se çdo me thënë 
të ndodhesh gjithënjë nënë sandimin e tmerit. Po jemi menduar 
vallë se si mundim të lirohemi nga kjo frikë, nga frika e nje- 
rësvet të rezikëshmë, të rastevet, të nevojavet, të sëmutidjevet, të 
pleqërisë, të vdekjes? E pra: kjo frikë shuhet nga shpirti i aty- 
revet, që kanë kaptaar e që kanë ndjerë fellë premtimin e Zotit: 
« Unë jam me ju  çdo ditë»> Këta mundin të thonë me ballë të 
hapur bashkë me David-in: «Nìik do të trembem e nuk do të 
frikësohem, se Ti je me mua».

❖ X
*

Kur Zoti dha urdhër të pushojë era dhe dallga e fortë; 
q' i tmeroi nxënësit u drejtoi këtyrevet ' këtë qërtim : Ku është 
besa e ju a j?» Oh! në sa raste të jetës s ’ onë ësht’ e drejtë që 
të tia qërtojë Zoti dhe ne me këtë qërtim !



M islom  sse  fcëiagres
K ish ë ia v e :

II

Sistem i i këngës së Sh. Joan D ham askinit

Dihet se në Qrekët e vjetër ekzistonin tre lloje tingujsh 
kryesorë : lloji diatonik, enarmonik dhe hromatik.

Me këta të tre lloje tingujsh paraqìteshin melodira të 
ndryshme të degave të ndryshme të popullit grek, sipas karak- 
terit të njerës degë ose të tjëtfës. Melodirat që u-formuan në 
bazë të këtyre tre tingujvet të muzikës, quheshin zakonisht pas 
emrit të popullit ku qenë përdorur: dorike, eolike, jonike, li- 
dike, frigjike, etj., dhe tonët e tyre më të ulët shënoheshin me 
parafjalën ipò =  ndënë.

Me kohë u-formuan një shumicë melodirash të këtilla, dyke 
kapur pothuaj numurin pesmbëdhjet. Mirëpo në këngën krish- 
tërore u-përdorën, bile para Sh. Joan Dhamaskinit, vetëm tetë 
nga këto melodira, domethënë ajo dorike, frigjike, lidike dhe 
miksolidike dhe tonët e tyre më të ulët, domethënë melodia 
ipodorike, ipofrigjike, ipolidike dhe ipomiksolidike, nga të cilat, 
ato të parat ishin më të lartëra dhe quheshin tinguj kryesorë 
dhe ato të fundit qenë më të ulëta dhe quheshin tinguj të tër- 
thortë.

Pas këtyre melodirave i këndonin të krishterët hymnet e 
tyre kishëtarë rregullisht gjatëjVitit. Mirëpo, me që këtyre me
lodirave u-mungonte një system, një regull i caktuar, pas të 
cilit duhesh të zbatoheshin që t’ i përshtaten plotësisht frymës 
krishterore dhe çfaqjes së ndjenjës së shpresëtarisë së vërtetë, 
këngëtarët kishëtarë rëshqitnin, bile dhe pa dashjen e tyre, në 
melodira profane. Ky çregullim e ka shtytur Sh. Joan Dhamas- 
kinin për të rregulluar këngën kishëtare përgjithësisht, dhe ve- 
çanërisht për të sistematizuar këngën e hymnevet kishëtarë, që
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këndoheshin rregullisht gjatë vitit pas të tetë tingujvet. Për 
këtë qëllim ay, jo vetëm që shtoi koleksionin e këtyre hymneve, 
që quhet Oktoih, me një shumicë hymnesh të ra të kompozuara 
prej tij, por rregulloi dhe të kënduarit e tyre pas frymës krish- 
tërore. Në këtë riformim të Oktoihut edhe Sh. Joan Dhamaskini 
adaptoi sistemiti e muzikës Greke. Dyke zgjedhur prej të tre 
llojevet të kësaj muzike, ata që ishin më të përshtatëshmë për 
të çfaqur ndjenjat shpresëtare të të krishterëvet, domethënë 
llojin diatonik dhe hromatik, ay mbeti në të tetë tingujt ose 
meloditë që ishin në përdorim në kishë, por të ciiat i ka ndre- 
qur dyke i bërë më të thjeshta dhe më të embëla.

Që në këtë riformim Sh. Joan Dhamaskini do të ketë për- 
dorur disa shenja muzikale, s' ka asnjë dyshim. Lindet vetëm 
pyetja: si kanë qenë këto shenja? Në kohët e vjetra, grekët 
përdornin për shenja muzike 24 shkronja nga të alfabetit. Ç'do 
shënje, ata i jipnin vent të ndryshëm, e shkruanin të shkurtuar, 
të tërë, pinguli, me një anë, së prapthi etj. Pastaj, një shkronjë 
e lidhnin me një shkron,ë tjetër, dyke përdorur njëkohësisht 
dhe theksa të ndryshme. Poshtë shenjavet shkruhej pastaj teksti. 
Me kohë këto shenja janë shtuar pa masë, dyke arirë në tetëaind.

Këto shenja tregonin lartësin dhe thellësin e zëravet, por 
zgjatimi i tyre mvarej prej llojit të rrokjevet të tekstit; dhe këjo 
shënohej me shifrat 1, 2, ose me shkronjat a, b, prej të cilavet 
e para tregonte një rrokje të shkurtër dhe e fundit një rrokje 
të gjatë. Mirëpo, semiografia (shkrimi me shenja) alfabetike qe 
tepër e ngatërruar dhe e pengonte mjaftë veprimtarinë e shkrim- 
tarëve të muzikës. Prandaj me kohë, ndofta që prej shekullit të 
IV-të, do të jetë çvilluar një semiografi e posaçme muzikale, të 
të ashtuquajturave domethënë neumata, semiografi e cila përbë- 
hej prej disa shkronjash, prej vijash të drejta ose të shtrembëra, 
prej presjesh etj., që shkruheshin në forma të ndryshme dhe që 
viheshin sipër rrokjevet të tekstit që ishte për t’ u kënduar. 
Këto nota ndonëse nuk tregonin intervale të caktuarë zërash 
por tregonin vetëm të ngjiturit ose të zbriturit e tonit, të for- 
cuarit dhe të zgjatuarit e zërit, e lehtësonin me gjithë këtë 
mjaftë shkrimin muzikal, dhe gjatë shekullit të VIII-të u-përhapën . 
dhe në Lindje dhe në Perendim, kështu që, përdorimi i siste- 
mit muzikal alfabetik grek edhe latin që përdorej deri tani u-la-
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Këto nota ka përdorur pra dhe Sh. Joan Dhamaskini për të 
paraqitur melodit e Oktoihut. Kështu që ato, nuk janë të çpi- 
kura prej tij, por vetëm se ay, për çfaqjen e melodiravet të 
hymnevet të tij, përdori notat që kanë ekzistuar në kohën e tij 
dhe që kanë qenë Ja neumata.

Mirëpo, dyke caktuar Sh. Joan Dhamaskini me anë të no- 
tave melodit e këngavet kishëtare dhe dyke rregulluar këto 
kënga me anë të Oktoihut të riformuar, ay na dha kështu një 
tekst praktik për mësimin e theoris së këngës kishëtare dhe të 
zbatimit të sajë në shërbesën hyjnore. Me thjeshtësimin pastaj 
që u bëri shenjavet të muzikës dhe me rregullimin e tektit, i 
dha këngës kishëtare më shumë vendim dhe fuqi, dyke i sigu 
ruar kështu ekzistencën për kohën e ardhëme. Ketu pra qën- 
dron merita më e madhe e Sh. Joan Dhamaskinit përsa.i për- 
ket këngës së Kishës Lindore edhe prandaj ay konsiderohet 
gjer në ditën e soçme sì më i vjetri mësonjës i këngavet ki- 
shëtare greke.

Përsa i përket ciiësisë së brëndëshme të këngës Kishëtare 
që u-rreguliua prej Sh. Joan Dhamaskinit, këjo çquhet për kë- 
naqjen, ëmbëlsinë, demnitctin, thjeshtësinë dhe seriozitetin, dyke 
u-paraqitur si çfaqje e vërtetë e shpresës, të adhurimit, të enthu- 
siasmit fetar, të përulësisë, të pendimit dhc të keq-ardhjes, të 
dashurisë dhe të besimit te Perendia. Një diesi e posaçme e 
këngës së Sh. joan Dhamaskinit është, që ajo është melodiko- 
rithmike, leviz vetëm pas theksit, pas vlerës së rrokjevet dhe 
pas ndjenjes, Ka dhe pakë tone kryesorë, që i shërbejnë tërë- 
sisë si pikënisje; pastaj ka dhe një modulasion shumë të pasur, 
për të mundur të çfaqnjë tërë nuancat kryesore në zhvillimin e 
ideravet dhe të ndjenjavet. Shumica e këngavet që përfshin 
Oktoihu i ndrequr dhe i plotësuar prej Sh. Joan Dhamaskinit, 
i përshtatet gjithsejcilës pjesë të posaçnre të shërbesës hyjnore 
dhe të karakterit të sajë, si dhe të rëndësisë së ditës dhe të së 
kremtes së sajë.

(vazhdon)



I BIRI I SHTEPIS SE DAVID-IT
( R r ë f e n j ë )

IV.

(Vazhdimi i udhëtimit == Të dymbëdhjet gurët në lumin 
Jordan — Fytyra e Profeti! — Doktrina e tij — Pagëzim i një 
mijë po thuaj njerësvet).

/  dashur Baba,
Oëzohem shumë se je mirë nga shëndeti; më prek e më 

mallëngjen felle dashurija e jote atërore, e cila pikturohet për 
buttili neper letrat, që më dërgon herë pas herë. Elek-u, shër- 
betori i ynë besnik, më solli dhuratën t' ënde të vlefshme të 
cilën e mbaj gjithënjë me vete dhe as një çast nuk do 
t'i ndahem, mbasi ajo më sjell ndër mënd fytyrën t’ ënde të 
dashur dhe më bën të besoj se jam afër teje. Qjithashtu më 
gëzoi dhe lajmi i gradimit t' ënd, jo pse u-shtua rroga dhe 
çpërblimi i yt material — kurrë nuk kam lakmuar fitime mate
riale ’— po pse autoritetet e vëndit e njohtnë më në fund dhe 
e çmuan zotësinë dhe lartësinë shpirtërore t’ ënde.

Sot nuk po të shkruaj për jetën t’ ime private këtu; mjaf- 
ton të të shkruaj se nga shëndeti jam mirë, shkoj shumë mirë 
dhe sjelljet e familjes së Rabin-it Amos kundrejt meje e kalojnë 
çdo masë e kufi dashurije e fisnikërije !

Dyke i lënë pra këto mbë nj' anë, po i vazhdoj këtu për- 
shtypjef e kushëririt të Marisë Joan nga udhëtimi që bëri në 
qytetin Jeriho dhe në lumin Jordan. Do të habitesh nofta, pse 
ngul këmbë dhe pse po i jap rëndësi të madhe këtij udhëtimi; 
unë për tashi nuk po çfaq as një mendim e as një gjykim mbi
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këto përshtypje, por i tregoj ngjarjet me një mënyrë krejt objek- 
tive dhe pikërisht ashtu siç m’ i tha Joan-i, dyke qënë plotësisht 
e bindur se në fund do të bashkohen mendimet t’ ona e se 
atëhere ke për të kuptuar, i dashur baba, arësyen e këmbëngul- 
jes sdirne dhe ke për të pranuar bashkë me mua, se njeriu që 
predikon pendesën nuk mund të jetë nga kategorija e pseudo- 
profetëvet nga të cilët më këshillon — e me shumë të drejtë — 
të largohem me kujdesin më të madh.

Ja pra vazhdimi i përshtypjevet të Joan-it: — «Pasi u-ngrit- 
më nga gjumi dhe duallmë prej murevet të Jeriho-së, vazhdoi 
Joari-i, muarmë rrugën për në shkretëtirën e Jordanit. Koha 
ishte shum’ e ëmbël dhe rreth nesh natyra e bukur çkëlqente 
nënë rezet .jetëdhënëse të djellit. Kaluam kështu ara të mbjellura 
me grurë, si edhe kopshte të bukura e të pasur, kur me një 
herë, u-gjetmë përpara një fushe të gjeIbëruar e me pamje me 
të vertet magjike; kjo fustrë~ishte plot me njeres, të cilët,po 
drejtoheshin në Jordan-in dhe nga kjo kuptuam, se aty afër do 
t’ ishte profeti i famëshëm. Pas pak arritmë në buzët e Jbrdan-it, 
ku pamë me një habitje të madhe gurë të mëdhenj q' ishin 
hedhur brenda në ujët dhe që tërhiqnin me një herë vemëndjen 
e udhëtarit.

Dyke ecur kështu arritmë pranë vëndit, ku ishte profeti; 
rreth tij ishte grurnbulluar një shumicë e madhe njerëzish, të 
cilët e dëgjonin me një etje të jashtëzakonëshme; fytyra e pro
feta na béri një përshtypje të felle; do t’ ishte po thuaj 30 
vjetësh, me një fytyrë serioze e të rreptë dhe me një veshje të 
çuditëshme: rroba e tij përbëhej prej qimesh gamile, kur se 
flokët ishin të gjata dhe binin përmbi supet e tij. Fliste me 
një gojari jo të vogël dhe me enthusiazmë të madhe, dyke per
donar lëvizje oratorike të lehta q’i jipnin fjalës fuqi e rëndësi. 
Predikonte e fliste pikërisht si profetët e vjetër dyke këshilluar 
e dyke qërtuar me guxim e me fuqi të pashoqtë. Në çastin 
q’ arritmë pranë tij, filloi predikimin kështu;

— «Pendohuni; se po afron mbretërija e qiejvet. Ay që 
ka dy palë rroba, le t' ia japë njërën atij që nuk ka; gjithashtu 
le të bëjë dhe ay që ka ushqime».

— Cili je ti, që na mëson këto? u-dëgjua një zë nga dë- 
gjonjësit; mos je profeti Ilia?
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— «Unë jam zeri i atij që thërret në shkretëiirë, siç ka 
thënë profeti Isaia, u-përgjegj me një herë predikonjësi i famë- 
shëm; bëni gati udhëu e Zotit, drejtoni rrugët e tij».

— Mos je pra Messia, që po e presim dit' e natë? pyet 
një grua që ndodhej afër tij'dhe q'e dëgjonte me shumë kuj- 
des e vemëndje.

— «Jo, u-përgjegj mësonjësi i mirë'; unë i pagëzoj njerëzit 
me ujë, kurse ay që vjen pas meje ësht’ aqë i fortë, sa ime 
nuk jam i zoti t'ia  mbaj as këpucët; Ay pra do t'ju  pagëzojë 
me shpirtin e shenjtë; me lopatën në dorè ka për të qëruar 
lëmin e tij, e atëhere grurin do t'a mbledhë, dyke e ndarë këtë 
nga kashti, të cilin do t'a djegë me zjarr të pashojtur. Bijë dhe 
pjella gjarpërinjsh, kush ju tregoi të ikni nga zemërimi i ardhë- 
shëm ? bèni pra e sillni pemë të denjë për pendesë e për ndjesë. 
Ja tani sopata po ndodhet afër rrënjës së shelgjevet; . çdo dru 
që nuk sjell pemë të mirë pritet e hidhet në zjarr. Mos bëni 
pra më as gjë q’ ësht' e ndaluar. Mos shkakëtoni grindje, as 
mos bëni çpifje e mjaftohuni n' ato që kini. Pendohuni, pen
dolami: se po afrohet .mbretërija e qiejvet».

— Ja pra shkurt doktrina e këtij profetit hyjnor, tha Joani; 
doktrinë, të cilën vetëm një i dërguar nga Perendija mund t' a 
predikojë. Zbriti pastaj profeti nga bregu ku ishte dhe lëshoi 
këtë porosi e thirrje:

— «Ata që dëshrojnë të pagëzohen, me qëllim.që të liro- 
hen nga mëkatat e të ndodhen me zemër të pastër e të kulluar 
në kohën e ardhëjes së Messiut, le të vinë me mua në buzët e 
Jordan-it».

Me të mbaruar këto fjalë, mori rrugën që shpje në Jordan, 
i pasuar prej një shumicë të madhe njerëzish. Ndër të parët 
shkova dhe unë, e ndjeva një mallëngjim të patreguar, kur pro
feti më vuri dorën e tij mbi kryet e më pyeti, në se besoj 
n’atë që do të vijë e në se pranoj të jap zemrën t ' ime si ba- 
nesë për Atë. Ndonëse — të të thom të vërtetën — nuk kup- 
tova mirë domethënjen e këtyre fjalëvet, me gjithë ketë një 
fuqi e padukëshme më shtyri n’ atë çast mysterioz që të për- 
gjigjem kështu :

— Po, besoj dhe me një gëzim të math ia dorzoj zemrën
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t’ime Ati që do të vijë, thashë me një zë që dridhej nga ma- 
c llëngjimi; me -një herë pastaj më pagëzoi e më tha se kështu 

bënja një punë të shenjtë, mbasi jepnja shenja bindjeje dhe 
besimi në personin e Mesiut. Këtë ditë u-pagëzuan n’emërin e 
Mesiut të panjojtur dhe shumë të tjerë, përmbi një mijë nofta; 
midis këtyrevet vura re se ishin ca nga Farisenjtë, nga SadU' 
kenjtë dhe nga Shkronjësit, si dhe një ushtar Roman me flokë 
të bardha.

Josifi nga Arimathea nuk u-pagëzua atë dite, se, siç më 
tha,_. deshte më parë të studjonte fellë doktrinën e profetit e 
pastaj të merte një vendim të prerë.

Pasi mbaroi pagëzimi, njerëzit u-shpërndanë dhe profeti 
shkoi në vëndin e tij të shkretëtirës, pasi përpara nesh hëngri 
drekën e tij të zakonëshme që përbëhej nga ca barishta me 
pakë mjaltë t’ egër»,

Po e këput këtu, baba i dashur, tregimin dhe do t’a vazh- 
dojë këtë në letrën tjatër. Nga ana e ime kam frikë të çfaq 
gjykime e mendime mbi ato që ngjasin reth Jordan-it; vetëm i 
lutem Zotit të m’a sjellë mbarë që të shoh në ditët e mija 
mbretërin e Mesiut.

Bija e jote plot me bindje e me dashuri

A D /  N  A

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI



J  E T  A K R I S T i A N E
REVISTË FETARE E PËRMUAJSHME

Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

VIT i II-'8 QERSHUER 1941-XIX Nr. 4

LANDA: Më lartër ! Gjithënjë më lartër ! — Feja dhe njeriu — 
Apostojtë — Ungjilli pas Joanit — Detyrat e bashkëshortëvet kundrejt 
njeri tjetrit Në bashkëfjalim me afetarët — Fuqija e Idhesë Kristjane 
— Historia e këngës Kishëtare — I biri i shtëpis së David-it.

'M  tatti*! mé taUW.
"Jii'jitni -piva dhe ju lë pëvsesuv,
dëv ëshi’ i -pëvsostte Hii i jeieij qlelloF,,.

(Matthe. V. 48)

«Utopi dhe ëndërra» mund të thonë me një farë ironije, 
ata q' i ka pushtuar skeptikizma dhe lethargu shpirtëror e rao- 
ral. Si është e mundur, thonë, të bëhemi të përsosur ne, të 
cilët jemi plot me dispozita të dobëta dhe me ensiikte e prirje 
të egëra? Si është e mundur t'i afrohet Perendisë dhe të bëhet 
si Ay, njeriu q'u-karakterizua aqë bukur si «homo homini lu
pus?» Nuk është utopi e vërtetë, vazhdojnë të thonë me tonin 
e tyre vajtues pesimistët e sëmurë, nuk është utopi të besojë 
dikush seriozisht, se njeriu, dyke patur si armë një vullnet të 
fortë e një përpjekje të paprerë, do të mundë nonjë herë të 
pastrojë vetën nga vesët e liga që ka, dhe t' arrijë t' i përngjaje 
Zotit, i cili është virtyti vetë ?

* *❖
Po një analizim e një kqyrje më e felle e këtyre preten- 

dimevet provon në një mënyrë të qartë, se ato qëndrojnë lark 
së vërtetës dhe nuk i përgjigjen realitetit. Me të vërtet; studime
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e vëzhgime që janë bërë me kujdes që prej kohëvet më të 
vjetra mbi natyrën e njeriut, e sidomos mbi botën e tij shpir- 
tërore, kanë nxjerë në shesh, se midis vetijavet e dispozitavet 
shpirtërore që ka njeriu, çquhet veçanërisht ajo e të përsosurit, 
përsosurija. Njeriu d.m.th. është pajosur prej Zotit me një pfirje 
e një fuqi-'të brëndëshme të forte, e cila pa pushim e shtyn të 
Dërmirësojë vetën materialisht e moralisht, të lartësohet gjithënjë 
1 le të bëhet m'i mirë, se çka qenë. Me anën e kësaj fuqije 
natyrale njeriu ka mundur të çkëputet nga gjendja primitive 
dhe shtazore, në të cilën ndodhej, dhe të ngrihet aqë shumë, 
sa të bëhet me të vërtet krijesa m' e mbaruar dhe mbret e 
sundonjës i natyrës dhe i botës lëndore. Me anën e kësaj fu
qije të çuditëshme ngrihet e flytyron në orizonte të lartëra, 
arrin gjer n' apësirën, studijon e gjyrmon ligjet e fenome- 
net e natyrës, gjen mjete dhe çpik mënyra për të sunduar mbi 
këtë, triumfon mbi fuqin e erës, mat e stiidijon botën e pa- 
funtme, krijon arte dhe shkenca, përmirësohet gjithënjë, lartëso- 
het gjithënjë dhe arrin të bëhet një Platon, një Kopernik, një 
Kollomb.......

* * g—*
Është pra krejt në vënd dhe i përgjigjet plotësisht natyrës 

së njeriut porosija e Shpëtimtarit, që kërkon nga pasonjësit e 
Tij të bëken të përsosiir si Ati qiellor. Njeriu, i armatosur me 
këtë fuqi të jashtëzakonëshme (me fuqin e të përsosurit) dhe i 
ndihmuar prej vullnetit të tij të lirë, mund të arrijë të bëhet 
krijesa m 'e kulluar dhe m 'e lartër në këtë botë, ashtu siç janë 
çfaqur. fytyra të çkëlqyera herë pas herë gjatë shekujvet të 
ndryshme. Po gjithashtu, në rast se nuk bën përdorim të mirë 
të fuqivet të tij shpirtërore, është në rezik të ulet e të rëzohet 
shpirtërisht e moralisht aqë poshtë, sa të humbasë krejt "karak- 
teristikat njerëzore dhe të bëhet më i egër dhe nga kafshët vetë. 
Nga dora e njeriut pra mvaret që të bëhet engjëll ose djall, të 
ngrihet e të çkëlqejë, ose të rëzohet e të dergjet në baltën e
ndotur të ligësisë e të mekatës..........

‘ Mos u-tremb pra, o pasonjës i Krishtit i vërtetë, nga po
rosija e Tij : bëjuni të përsosur si Ati qiellor. Është një porosi 
e vështirë me të vërtet, po jo e parealizuarshme. Po të duash
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me gjithë shpirt e zemër, do t’ arrish t ' a plotësosh dëshirën 
hyjnore të Shpëtimtarit dhe të bëhesh me të vërtet i përsosur 
mbrenda kufivet të caktuara prej Zotit. Ke shokë dhe aliatë të 
fortë për këtë luftë e përpjekje fisnike e të lartër! është së pari 
hiri dhe ndihma hyjnore, e cila dërgohet pa kursim ndër ata 
q' e kërkojnë me qëllim të pastër e me zemër të kulluar; vjen 
pastaj fuqija natyrale që të shtyn gjithënjë të ngjitesh lartër e 
më lartër, e cila bashkë dhe me vullnetin t’ ënd të lirë ka fuqi 
të lartësojë e të shpjerë atje, ku ëndëron çdo shpirt i lartër dhe 
me të vërtet njerëzor. Përpiqu pra gjatë jetës t' ënde të përfi- 
tosh nga këto fuqi hyjnore, me të cilat je armatosur dhe të 
bëhesh përditë m' i mirë e m’ i përsosur. Vetëm kështu do të 
çduket e liga nga kjo botë; vetëm kështu do të bëhet shoqërija 
e jonë «shoqëri engjejsh»; vetëm kështu do të vijë mbretërija e 
Perendisë dhe bashkë me të dhe lumturija e vërtetë në këtë jetë.

Shpresëtari

MENDIME T’ARTA

Stnira dhe tiakari, thotë Shën Qregori, është një pasion 
edhe i pa drejtë, edhe i drejtë; ësht’ i pa drejtë, se drejtohet 
kandër tijerësvet të mirë; është dhe i drejtë; mbasi ky vetë i 
dënon dhe i përvëlon si një flagë e madhe ata që pushtohen 
prej këtij vesi të tmerëshëm.

\ * * * *
Lumturija ësht’ e vërtetë atëhere vetërn, kur ndahet në shumë 

njerës. I lumturi pra, që të jetë me të vërtet i këtillë, duhet të 
mundohet të bëjë, sa të je t’ e tnundur, më shumë pjesëtarë të 
lumturisë së tij.

* *
%•

Siktmdër përmes tijë qelqi të ndotar ose përmes të tymit e 
të mjegullës nuk mund të shohës mirë sendet e ndryshme, ashtu 
pikërisht dhe me një zemër të pa pastër ësht' e pa mundur të 
dallosh bukur e mirë të vërtetën.
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(GOSSLER)

Një pale tjetër nga pseudomoralistët, dyke pare se as ligji 
politik nuk sjell përfundime të rëndësishme në punën e eduki- 
mit të popujvet, kujtuan se formimi artistik dhe kultura artis- 
tike është ajo që mund të realizojë shpresat e tyre e të ndih- 
mojë në shkallë të lartër në formimin e karakterit të njeriut. 
Këta — me kryetar Straus-in, pasonjësin e flaktë të dogmavet 
të shkollës kritike — nënë influencën e një enthusiazme të ver- 
bër besuan në fuqin' e jashtëzakonëshme të kulturës artistike 
dhe, dyke përsëritur atë t’Arkimedit të vjetër «Eureka, Eureka», 
propozuan as më pakë as më shumë, të zëvëndësohet feja e 
mësimet fetare prej kulturës dhe prej edukimit artistik ! Po 
shpres’e kotë! Prova e gjer-tanishme ka provuar qartazi, se
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edhe kjo recete morale nuk ka patur fat më të mire se sa ato 
të moralit filosofile e të ligjevet politike, dhe se edukimi moral 
i njeriut lark influencës së kulturës fetare vazhdon të rnbetet 
një.enigmë e pakuptuarshme dhe një pikpyetës i përherëshëm.

Le të mos kujtojë dikush, se me këto që thomi këtu më 
sipër, cluam të rëzojmë krejt rëndësin’ e kulturës artistike dhe 
influencën q' ushtron kjo mbi shpirtin e njeriut. As pak. Për- 
kundruzi pohohet prej të gjithëvet, se artet e bukura (poezia, 
pittura, arhitektura, muzika...,) influencojnë mbi shpìrtin e nje
riut; po kjo influencë është e kufizuar dhe nuk mund të meret 
sì një faktor edukatìv me rëndësi e të zërë vëndin e edukatës. 
Këto d.m.th. kanë për.qëllim kryesor të zgjuajnë e të çvillojnë 
ndjenjën e ië bukurit, që qëndron në fellësirat e shpirtit të nje
riut, e dyke çvilluar këtë ndjenjë të krijojnë mbë njerën anë 
«ajë' gëzim e një kënaqësi ndijesore» ose siç thuhet në gjuhën 
e psikologjisë mdjenjën e këndëshme» në shpirtin felle, e mb’ a- 
nën tjatër me armonin' e tyre të kallin dhe në shpirtin një lloj 
armonije vullneti, mendimesh, dëshirash e ndjenjash. Kjo armoni 
pra bashkë me evillimin e forcimin e ndjenjës së të ■ bukurit, 
që shkaketon kultura artistike, ushtrojnë një influencë mjaft të 
madhe mbi demente! e ndryshme të botës. shpirtërore, dyke i 
ndihmuar shpirtit gjer më një shkallë që të kënaqet e të dojë 
të mirën, e përkundrazi t 'urejë të ligën e t’a luffojë këtë me 
tërë fuqitë e në çdo rasi, Siç shihet pra, artet e kultura artistike 
nuk lozin një rol të dorës së parë në punën edukative- të nje
riut, as veprojnë këto me fuqi e me përfundime të mëdha aqë 
sa duan t’u japin Strauss-i me shokët; roli i tyre është t'i ndih- 
mojnë edukatës në punën e saj.të vështirë dhe t' ia pregatitin 
bashkë me faktorët e tjerë edukativë fushën e rrtigën, që të 
kalojë nga këjo edukata rn'e lehtë e rne përfundime më të mira. 
Është, e përsëritim, një faktor pregatitës e ndihmës i edukatës, 
po kurrë nuk duhet të meret si faktor kryesor i edukimit të 
njeriut dhe kurrë nuk mund të zerë vendin e edukatës fetare. 
Po t' ishte kështu d.m.th. po të ishte kultura artistike një panaqe 
edukative, atëhere tërë artistët duhej t' ishin të mbaruar në pik- 
pamqe të moralit e të karakteril; gjithasiitu edhe tërë popujt që 
rnouren për prirjen e per zotësin’ e tyre në sheshih e arievet, 
duhej të qëinlronin larter e të dallohesiiin nga të tjerët me anën
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e karakterit të mire dhe me anën e ndjenjavet fisnike e njerë- 
zore. Po për fat të keq puna në realitet nuk qëndron kështu. 
Historija dhe prova e përditëshme na thonë, se një poet i lar- 
tër, një piktor i hollë, ose një muzikant i mbaruar, nuk është 
gjithënjë dhe njeri i përsosur nga shpirti e nga morali; shpesh 
herë bile kultura artistike që ka, nuk e ndalon të bëhet njeri i 
keq dhe imoral. Ojithashtu ngjet dhe me popujt, ndër të cilët 
çvillohen artet ë nderohen : në shumë raste sjelljet e veprimet 
e tyre frymëzohen prej ndjenjash dhe enstiktesh shtazore, me 
gjithë që mburen për veprat e monumentet e tyre artistike. 
Parimet morale tjetër kush i kall dhe i forcon në shpirtin e 
njeriut, dhe jo artet e kultura artistike; këto, siç thamë nuk 
bëjnë tjetër gjë, për veçse ndihmojnë vetëm në punën e edu- 
katës sikundër ndihmojnë dhe faktorët e tjerë, si diturija, ligji 
politik, zakonet etj.

Kështu pra dhe reçeta e kulturës artistike, të cilën me aqë 
bujë e trumbetuan urbi et orbi si një panaqe edukative e te 
vërtetë, dështoi në një mënyrë panigjirike dhe është kohë, na 
duket, pas aqë e aqë provasti dhe eksperimentesh të kota mo- 
ralistët e kategorivet të ndryshme të rishëkojnë me kujdes theo- 
rit’ e tyre edukative të falimentuara dhe të pohojnë sine ira 
se i vetëmi faktor edukativ, që mund të sjellë pemë të pakon- 
testuara në punën e formimit të njeriut, ka qenë, është dhe do 
të jetë feja dhe parimet fetare.

Shpresëtari

MENDiME T ’ARTA

Mendime të drejta, dëshira fisnike, zemër të pastër ja  : 
thezare të paçmuarshme që duhet f i  kërkojmë pèrdite nga Pe
rendoci, gjer sa f i  marim e f i  bëjmë mali.



Predikimi i muajit.

.APOSTOJTE
“Dhe u-thotë atyreve : Ejani prapa meje, edhe 
do t ’u-bënj juve peshkatarë njerëzish„.

(Matthe. 4, 19).

Fuqia më e madhe mbi tjetrin ësht t' i peshkosh shpirtin. 
Zemrat zotërohen, prej pushtonjësit të tyre. Dhe fjala mund të 
bëhet për njeriun rrjeta më e admiruarë.

Është shumë e bukur ikona e detit. Deti ku peshkonin 
nxënësit ësht bota vetë. Deti, herë ësht i turbullt dhe herë i 
qetë. Zhurma e tij, gurgullima e tij,, rrënkimi i tij, i përjetë- 
shëm, sa gjëra nuk na thotë për jetën njerëzore ! Jeta njerëzore 
i përngjan detit në madhështin e tijë, në trubullirën e tijë, në 
dallgat e tijë që përplasen dyke lëqë vetëm- shkumën. Dallgat 
gjuajnë njera tjetrën dhe peshqit hanë njeri tjetrin. Po këjo, a 
nuk ngjet shekuj me radhë tani në shoqërin njprëzore? »Sa nuk 
përpin ky det? Mirrni me ment aq vapore që janë mbytur. 
Kujtoni aqë luftra që janë bërë. Sillni nër ment furtunat që 
gjëinojnë rreth nesh. Vini-u veshin dallgavet që ngrihen për- 
brënda nesh. Kalojnë . sipër detit anije të mëdha. Kalojnë nga. 
këjo botë personalitete të mëdhenj.

❖  *
Eni, leni detin — u thotë Jisuj atyreve që kish zgjedhur 

për nxënës — leni rrjetat, që t’ ju bëj peshkatarë njerëzish. Do 
të ndërtoj me ju anijën e bukur të përjetësisë, arkën mystike, 
Kishën t ' ime të shenjtë. Do të nxirrni njerëzit prej errësirës në 
dritë. Do t'i ngjitni prej dheut në qiell.

Do të bëheni themele të një ndërtese të madhe dhe do 
t 'i  bëni njerëzit gurë të zgjedhur,■ që të ndërtohet Jerusalemi i 
sipërmë. Do të jini si Sulamite-ja, të thjeshtë, të përulur, të 
mire, por dhe të tmershëm, si një ushtëri me flamurët e sajë.

Për një moment do të dëshproheni, kur do të më shikoni 
të varur për mbi Kryqin, nërmjet dheut dhe qiellit, të ndjekur 
nga të mëdhenjt e kësaj bote. Do të riktheheni në rrjetat t'uaja, 
dyke i lène njerëzit, për të cilët unë ju zgjodha. Juve, themeli, 
do t’a leni adèrteseli. Do të vini përsëri në mjeshtcrinë t’ uaj. 
Do t’ ju dërgoj të kuliosni njerëzil, të cilët janë pa ië parë, si 
dhentë pa bari në mes të ujqërvet.
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* *❖
Nuk zgjodha të mëdhenj e të ditur, por juve, të dobëtit 

dhe të përbuzurit e kësaj bote. Nuk jini as të ditur, as të fortë, 
as prej familjeve të larta. Por ju desha juve, sepse jini të përu- 
lur dhe të'thjeshtë. Lavdëroj emrin f  ënd, At i im, Zot i qiellit 
dhe i dheut, sepse i fsheve këto gjëra nga të diturit dhe nga 
të mençurit dhe u a zbulove të thjeshtëvet.

Apostojtë, këta njerëz të përulur, predikuan Ungjillin në
botë, përmbushnë parathënëjet e Krishtit, u çelnë udhën dësh-
morëvet, gjaku i të cilëvet u-bë farë è Krishtërimit. Me aia
triumfoi Kryqi. Apostojtë, këta njerëz të paditur, robëruan me
predikimin e tyre të diturit dhe të fortët e kësaj bote. Peshkuan
me thjeshtësin e Ungjillit, oratorët më të çquar. Edhe në
Athinë e në Romë ngritnë Kryqin e çmuar,

* **
Peshkatarë të perëndishëm ! Të dobët porsi shtamat që 

mbanin ushtarët e Gjedeonit në mësyerjen e tyre kundër Ma- 
dhianitëvet.’ Shtamat u-thyen, por dolli drita, llarnbadha që ato 
përmbanin, dhe i mundi kundërshtarët. Në shpirtin f  uaj fshi- 
het një shkëndi hyjnore, thesar I diturisë së Perendisë, që tur- 
përon tërë ata që nuk duan të shpëtojnë. Muartë përsipër një 
vëpër kolosale të lartësoni njeriun, të ringjallni rijerëzirië.

Nuk na thatë mendime nga vetja e juaj, por ato që patë 
dhe dëgjuat me syt t ' uaj e rne veshët t'iiaj dhe prektë me vet 
duart t ’ uaja. " * ■ *

Cili ishte Ungjiiii që lëçitnë në botë Apostojtë? Që nje- 
riu qysh në fillim qe thirur në" një afrim me Hyjninë. Ky qe 
plani, i Perendisë, por njeriu për shumë kohë nuk e njojti. Dhe 
ky pian e gjeti përmbushjen e vet në personin e jisu Krishtit.

Krishti solli brumin i citi do të gatuaj tëre bukën. Punon 
një are, ku 'do të mbijë dhe egjër. Fara mbillet, Kisha thëme- 
lohet, fryma derdhet.

- . _ :}i

Njeriu lindet në boB, 'por rrjedhja e tij ëshi qiellore. I. 
bindet kohës, por ësht qënëje e përjetësisë. «Njërës të mishit, 
mos kërkoni bukën që prishet, por ushqimin që mbetet. në jetën 
e përjetëshmcr (Joan 11,27).

Si individ njeriu duhet të zhvillojë përbrënda tij qënëjen
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hyjnore. Si shoqëri duhet të ngrihet gjer në vet-dq tm e njejësis 
së sajë 'dhe të nxjerrë përfundimet : dashuri e përbashkët, e 
organizuar, drejtësi vllezërore. Ài, të lutem të bëhen një, sikun- 
dër j e mi edite ne një. Sikundër Ti, A i je te mua dhe unë tety, 
dhe ata po kështu ndër ne të bëhen një. {Joan 17.11,21).

Njerëzii, alëhere do t ' a marrin vesh se jemi nxënës të 
vërtetë të jisujt po të kemi dashuri njeri me tjetrin. Krishti 
thotë : Prej kësaj do t’a njohënjitve të gjithë, se jeni nxënësit'e 
mi, në qoftë se kini dashari njeri mbë tjairin.» (Joan 13,35); dhe 
në një vënd tjatër : «.Në më do nonjë, fjalën f  ime do fa  manjë, 
edite irti Atë do t ’a donjë, edite do të vijmë tek ay, edite do fé 
bëjmë të ndenjur tek ay». (Joan 14, 23). Por më përpara thek- 
son : më më doni, mani porosii e mia*, (Joan 14,15).

Duhet të zhvillojmë brenda nesh jetën hyjnore. Dhe «jeia 
e përjetëshme, ës/tië fé njohën ty fé vetmin e të vërtetin Perëndi; 
edite Jisu Krishtin që dërgove», (Joan 17, 3). Zemrës së njeriut 
i duhet një shpirt' i ri dhe ky ësht fryma e Ungjillit.

* * ■*
Për këtë qëllim u-themelua Kisha, Krishti thirri nxënës. 

Eni, u-thotë, dhe vijnë. Të tjerë i shkojnë pa i thirrur. Niko- 
dhimi, Magdalena. Sepse gjetnë te Ay idealin që kërkonin- Një 
diçka përbrënda nesh na shtyn te Perendia. Dhe është vetë 
Zoti pastaj që na tërheq pranë vetes së Tij.

Me nxënësit Krishti themelon Kishën si një Akropojë të 
shpirtëvet. Dhe lidhet me ta. Për shpëtimin e njerëzvet, u prem- 
ton se do t' u bindet atyreve «Kujve fu  falni jajet, u janë fa- 
lur aiyreve; kujve f  ua mbani, u janë mbajtur aiyreve».

Dyke lëçitur Apostojtë Ungjillin e Krishtit bëjnë.çudira 
dhe suksesi i tyre më i madh qëndron në kthimin e fajtorëvet. 
Këtë e arrijnë pse i jipen me tërë shpirtin misionit të lartë të 
lartësimit të njerëzisë.

Thelbi i doktrinës së Krishtit, i veprës së Tij ësht vdekja 
e Tij mbi Kryqin dhe therorja që gjithsejcili prej nesh duhet 
të sjellë në këtë botë për të ndriçuar dhe për të shenjtëruar të 
tjerët.

Ay që do të bëhet nxënës i vërtetë i Krishtit, duhet të 
ngrerë mbi supet Kryqin e t'a paso jë.
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Ligji i 'përgjithëshëm që udhëheq njerëzinë ësht Iigji i 
therorës. Nëna i jipet e tëra djalit, t’a lindnjë, t'a ritnjë, t’ i japë 
tërë armët që kërkon jeta, I ati për të mbajtur familjen, pranon 
edhe punën më të zorëshme. Mbyllet neper kazanat e vaporeve 
ose nëpër tunelet e rezikëshme. Dhe ushtari ësht ‘gati në çdo 
moment të japë jetën e vet për atdheun.

* *
•*

Këtë ligj erdhi të shenjtërojë vdekja e "Krishtit mbi Kry- 
qin. Dhe kujtimi i Apostojve të shenjtë na flet për këtë shenj- 
tërim. Ma thotë që jeta e jonë duhet të jetë një therore, të ci- 
lën lypset t'a bëjnë për shpëtimin e të tjerëvet.

Që zèri i ynë i dobët e i ngjirur të bëhet giithënjë më i 
kthjellët, oshëtim e bfyjnisë, dhe qënëja e jonë e vogël të bëhet 
më e bardhë, duhet q i  jeta e jonë të kalojë prej pastrimesh, 
prej pastrimevet të sakrificës e t ’ altruismës.

. Dhe që këjo sakrificë e jonë të jet e denjë, duhet të jetë 
bashkuar me sakrificën e Goligothasë, të bashkojnlë ndihmën 
t' onë me ndihmën e Krishtit. Në Kishën t 'onë  të shenitë, qft 
është trupi i Krishtit, të sjeliim ndihmën t' onë, që të mbushën 
mungimet e shtrëngimevet të Krishtit ndë misht t ’ onë për tru- 
pin e ati, që është Kisha. (Kolos. 1,24),

Predikimi i Apostojve ës’iitë të mveshirn Krishtin dhe këtë 
të kryqëzuar, të bashkohemi me therorën e Tij, të bashkohemi 
me Kishën e fij,; dyke përmbushur" kështu plotësisht sakrifiki- 
min e vetës s' onë, Kur mbetemi të bashkuar me Të, atëhere 
jo vetërn që çdo dhirnbjë do të jetë e butë, çdo barrë, e lehtë 
dhe vet vdekja asgjë, por dhe të gjitha këto do të bëhen mjete 
shpëtimi për ne e për té tjerët, jeta rnerr atëhere një kuptim 
të shenjtë, të çmuar.

Një çurkë ësht asgjë. Mirpo e bashkuar këjo- me oqeanin, 
rner pjesë në fuqin e vet, në pakufislrmërinë e v:et, Edhe ndih- 
ma, therorja e ione, e bashkuar me ndihmën, me therorën e 
Apostojvet d.he ië deslimorëvet, e bashkuar rne therovëti e Ki’ 
shës, e bashka:u jne therorën shpëtimtare të i;0asma;., bëhet e 
rnadhe dhe satae-eronei. B.



U n giilli i$€g.B Jfemmii
A uktori i UngjiH.it ose 'shkruesi i Ungjillit

Si mbas traditës së Shënjtë auktori i Ungjillit të katërt 
kanonik àsht : Apostoli e Evangjelist Joani bir'i Zevëdheut e 
Sallomës, dhe vëllaj i Jakovit, qi kje nji prej të dymbëdhjet 
nxansavet të jisuit.

Apostoli e Evangjelist joani me fis kje prej Qaliles, si- 
mbas gjasës prej Vithsaidhet qi qindron per bri liqenit të Ti- 
veriadhit e të Gjenisaretit, për arësye, se prej këtij qyteti kje 
edhe Andreu e Petri. Sa për thirrjen e këtyne të dyve për 
Apostoj prej Jisuit na tregon Ungjilli se ndolli përpara Jakovit 
e Joanit (vro Ungjillin pas Mattheut Kr. 4, 18-22). Apostoli e 
Evangjelist Joani me zeje ishte peshkatàr, po si iati, dhe e ama 
kje nji prej atyne grave qi ndiqshin gjurmët e Jisuit (vro Un
gjillin pas Matheut Kr. 27, 55-56) : «Edhe atje ishiti shumë gra 
dyke vene re prej se larga, te cilat kishin vajtur prapa jisuit, 
riga Galilea, dyke i shërbyer ati, ndër mes t’ atyre ishte Maria 
Magdalena, edhe Maria e ëm e Jakovit edhe e josiut edhe e èm 
e të bijvet të Zevedheut».

Joani ishte prej nji shpije fisnike, pse këtë e njihte edhe 
kryeprifti• ebrej i jerusalemit. Kuer Joan Pagëzori fillcj misionin 
në breg të Lumit Jordhan, Evangjelisti kje nxanës i Tij, por 
ma vonë kje ba i Jisuit, të Birit të Perëndisë. Evangjelist Joani 
si kje ba nxane-s i jisuit ne Judhé, e përcuell Kté për në Calile 
në dasmë të Kanas (Galiles), prej këndej ne Kapernaum e nè 
Jerusalem për të kremtue Pashkën, ku s- mbramit nëpër Samari 
ketheu né Galile. Evangjelisti këso kohe kje largue prej Jisu 
Krishtit tue u dhanë mbas zejës si peshkatàr. Por mbas asaj 
mrekullie te jisuit, qi kje xanë peshku me shumicë deri sa 
kjenë mbushë dy barkët e shkye rjetat, Evangjelisti me të vë- 
llan e tij jakovin, si në shej mirënjojtjeje përsëri vajti mbas 
Jisuit, dhe kje nxanës e Apostoli i përherëshëm i të Birit të 
Perëndisë.

Apostoli e Evangjelist Jóani kje nji prej atyne nxansve qi 
Jisui e donte ma shumë se të tjerët, bashkë me tè kje Pietri e 
Jakovi. Për kah shpirti kje i paqët, si Mësuesi i tij, por kuer e 
lypte ne'voja ishte edhe i rrebët, për kët arsye jisui e quente :
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Voanergés =  bij bumbulimé! Vetëm Joani qindroj për anë 
kryqit kur po epte shpirt Jisui, dhe Shpëtimtari, Nanën e Tij 
Virgjëreshën Mari i a la në kujdes Apostoli Joanit (vro Ungji- 
llin pas Joanit Kr. 19, 26 e 27): «Jisuj pra kur pa V ëmënë edite 
atë nxënësin që dante duke ndenjurë peranë, i thotë s’ ëmësë, 
Onta, na y t bir, pastaj i thotë nxënësit, na jofëtnë. Edhe nxa- 
tiësi që atëhere e mori ndë shtëpi të ti. Mbas Ngjalljes së jisuit 
Joanin e shohim me Ap. Petrin në jerusalem e në Samari. Ap. 
Pavli Joanin e quan : Shtylla e KJs/iës së }emsalemit. Si mbas 
dishmisë së Irineut të Lionit Ap. Joani ma vonë jetonte në 
qytetin Efes; përposë kësaj na dishmon edhe se Joani kje i 
ndjekun prej Mbretit Domicianit (81-96) n’ ishullin Patmos, ku 
ma vonë kje kthye përsëri në Efes, tuej pasë nji vdekje të na- 
tyrëshme e jo martire si të gjith Apostojt e tjerë.

Auientiteéi i U n gjillit
Se Ungjìlli i katërtë kanonik àsht vepër e nxansit të Jisuit 

Apostoli e Evangjelist Joanit të birit të Zevedheut mund të vër- 
tetohemi si prej veprave e shkrimeve të - vjetra t’ Etënvet të 
Kishës si edhe prej vetë Ungjillit. Auktori i Ungjillit të katërt 
kanonik ka muejt me kenë nji prej dymbëdhjet Apostojvet të 
Jisuit përse n'Ungjill të tij Kr. 1, 14 thotë: «Etheasdrnetha =  
pamë, e njeh vedin ndër ato të cillët kanë pamë të Birin e 
Perëndisë në mjes të Lavdisë së Tij në botë. (vro pas Joanit 
Kr. 1, 14): «Edhe fjala u bë mish, edhe tidenji ndër ne (edhe 
pamë lavdin e ati, lavdi posi të vetëmlinduri prej Atit) plot me 
hir e me të vërtetë». Si dishmi të parë t' Etënvet të Shënjtë, se 
auktori i Ungjilit të katërt àsht Evangjelist Joani n’ a tregon 
Irinej i Lionit ku thotë se : «Auktori i Ungjillit të katërt kano
nik ësht Evangjelist Joani, dhe na shton se Ungjilli kje shkrue 
n’ Efes t’Azisë kundra mësimit eretik të Kerintit e të Nikollaitve». 
Si dishmi të dytë kemi Fragmentin e Muratoriut ku shenjon : 
«se Evangjelist Joani e shkrou Ungjillin mbi lutjen e kërkesën 
e Episkopëve që ìshin me Ap. Evangjelist Joanin. Ky vendosi 
që të gjithë të agjirojnë për tri ditë resht e shka do që f i 
zbulohet prej Perëndisë le fi diftojnë të gjithvet haptazi; shi 
n’at natë Perendija i a zblou Ap. Andres tuej i thanë qi Ap. 
Joani fa  shkruej Ungjillin e të tjerët fa  shikjojnë».
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Si dishtni e Irete kemi Klìmentin e Aieksandrisc ku thotë: 
<-kam digjue prej presviterve të vjetër (Ànèkathen) se joani kje 
ay që ma i mbrami shkrou Ungjillin shpirtnuer si plotsim ì tre 
Ungjijve tjerë synoptilo.

P ër-të  cillëi kje shkr&e U ngjilli i katër kanonik?
Sì mbas Fragmentit të Muratoriut Apostoli e Evangjeiist 

Joani e shkrou Ungjillin e tij për nxansat e Episkopët, të cillët 
bashkë me Evangjelistin punuen në Fushën e Kristianizmit në 
qytetin Efes si edhe për reth të tij. Ungjilji nuk kje shkrue 
vetërn për Judhenjt që pranuen Besën Krishtene, por edhe për 
ato qi banojshin përjashta Palestines, përse zakonet, vëndet, 
fjalët Arameishte spjegohen.. Pra kuptohet se Evangjeiist Joani 
kur shkrou Ungjillin e tij pat para sysh edhe të Krishtenët e 
ardhun prej idhujtarve, të cillët me nji shumicë të madhe ba
nojshin jashta Palestine!.

Shkaku dhe qëllim i pèrse kje shkrue U ngjilli i  ha- 
ièr i kanonik*

Prej Fragmentit té Muratoriut vrejmë se Ap. Evangjeiist 
Joani e shkrou Ungjillin e Tij: a) Mbi lutjen e kërkesën e 
nxënësvet e F Episkopëvet f  Azisë së Vogël, me të cillët jetonte, 
b) Simbas dishmisë të Irineut të Lionit shohim se Joani e 
shkrou Ungjillin .per arsye se kah rnbarimi i shekullit të I fparë) 
disa eretik si Kerinti mohuen Hyjnin e Jisuit, por mbasi që 
qëllimi i Evangjelistit ishte me i tregue shprestarve se Jisui kje 
me të vërtetë Zot e Perëndi u vue Fa shkruej Ungjillin e ka- 
tërt kanonik, i cilli për kaU shprehja e mendimeve te nalta da- 
llohet prej Ungjijve synoptikë. Pra qëllimi sepse Evangjeiist 
Joani e shkrou kët vepër madhështore e filosofile e shohim 
edhe prej Ungjillit (vro Ungjillin pas Joanit Kr. 20, 31) : «Po 
këto ii shkruanë që të besoni se jisu i është Krishti i B ir’ i Pe- 
rëndisë edhe dyke bestiari të keni jetë mb'emërit t'a th .

Vendi e koha se ku e kuer kje shkrue U ngjilli pas
Joanit.

Irincu i Lionit na tregon se Ungjilli i kaieri kanonik kje 
shkrue né nji verni PAzisë sé vogël të quejtun Efçs, ku Ap. e



110 JE T  A K R IS T IA N E

Evangjelist Joani në kët qytet jetoi për një kohë të gjatë e aty 
i lutun prej nxansve e Episkopve t'Azisë së Vogël sh'krou Un- 
gjillin e tij.

Në qytet të Efesit kjenë lindë shumë mësime eretike, 
ndërmjet të chiave dhe ay i Kerintit qft mohonte Hyjnin e Ji- 
suit. Si Irineu na dishmojnë edhe Etën të tjerë si : Klimenti i 
Aleksandrisë, Origeni, Evseviu etj. Koha se kuer kje shkrue 
Ungjilli pas Joanit Etënt nuk na e tregojnë, por mbasi qi Ke- 
rinti si dhe eretikët e tjerë jetojshin mbas rënimit të Jerusale- 
mit (në vjetin 71 mbas Krishtit) sigurisht Ungjilli kje shkrue 
aty kah vjeti 80 mb. Kr.

Arsyeja ishte kjo, përse Evangjelisti për kah kombësija nuk 
ishte Grek por Ebrej, prandej i àsht dashtë me banue në qytet 
të Efesit për nji kohë të. gjatë për t’ a mësue mirë Greqishten,

Gjuha në të cillën k je  skkrae Ungjilli.
Ap. e Evangjelist joanì e shkrou Ungjillin e Tij në gjuhën 

Greqishte, por kuer se të barazohet me Ungjijt e tjerë kemi për 
të pa se kjo gjuhë nuk àsht e pastër si do të kishte qënë po 
të ndollte Joani me komb Grek e jo Ebrej. Evangjelisti e 
shkrou Ungjillin në nji gjuhë qe e kishte mësue e jo në gju- 
hën amtare të Tij. Stili i Ungjillit asht shum populluer por 
kuerse shprehen mendimet mbi Perëndinë aty àsht shum i naltë 
dhe fillosofik p. sh. : kuer flet mbi të Birin e Perëndisë (vro 
Ungjillin pas Joanit Kr. 1, 1, 2, 3): «En arht in o lògos ke o 
lògos in pròs tòri Theón ke Theós in o logos. Avtós in en arhi 
pròs tòn Theón. Pània di avtà egéneto ke horìs avtu egéneto 
ide en o gegonem =  «Që përpar a herësë ishte Fjala edhe 
Fjala ishte mbë Perëndinë. Edhe fjala ishte Perëndi. Kjo ishte 
që përpara herësë më Perëndinë. Të gjitha u bënë me anë të 
asaj, edhe pa atë mik u bë as ndonjë g jë  që është bërë». Pra 
pamë se Ungjilli i katërt kanonik kje shkrue në qytetin e Efe
sit (n' Azi të vogël) prandej sigurisht mund të kenë ndollë ve- 
tëm në gjuhën Greqishte, mbasi qi aso kohe ne kët qytet u 
fliste vetëm gjuha Greqishte.

Përkthye e adoptue 
prej

Prof. I. B.



S h ty l ia  e  F am iìje s

D ety ra t e b ash k ësh o rtëv e t 
kundre jt njeri tjetrit

B. Bashkëshortja
1. Fetarisma e gruas, m jet për përm bushjen e miteionit të sajë

Ç' influencë m-undet t’ ushtrojë gruaja e urte dhe e virty- 
tëshme mbi tërë mirëqenëjen dhe përparimin e shtëpisë, e pro- 
vojnë qartazi ngjarjet e jetës familjare të përditëshme.

Ka patur edhe ka familje, të cilat ndonëse ishin në gjendje 
të mirë materjale, kanë katandisur si mos më keq, jo për ndo- 
një tjetër arësye, porse pse gruaja nuk qe e urtë, e virtytëshme, 
ikonomitare, cilësira këto që janë të domosdoshme për lumtë- 
rinë dhe mbarëvajtjen e familjes.

Përkundrazi, ka patur edhe ka familje, të xiiat ndonëse 
nuk kanë shtëpira të mëdha për të banuar dhe robe luksoze 
për të veshur, me gjithë këtë kanë çuar edhe po çojnë ditë- të 
mira edhe të qeta, pse kujtoni? Pse gruaja qe pajisur me. urtë- 
sin e nevojëshme dhe me virtyte të vërteta krishtërore.

Ësht e vërtetë, se për të çuar familja ditë të mira është e 
domosdoshme sjellja e mirë e burrit, poy këjo do të jetë e 
mete dhe nuk do të sjellë përfundime të piota, nëse nuk do të 
shoqërohet dhe prej sjelljes së urtë e të virtytëshme të gruas 
së vet.

Ç’ dobi mundet të sjellë p. sh. sjellja e mirë e burrit, në. 
se gruaja nuk e respekton atë, por i del karshi më çdo rast
dhe me sjelljen e sajë turbullon tërë shtëpin?

. Ç' mundet të bëjë burri i ngratë, në se gruaja nuk don të 
kuptojë se duhet. t' i jipet e tëra familjes, burrit d.m.th. dhe 
fëmijve të sajë, duke punuar me vet-mohim, me qëndresë dhe 
durim ?

Dhe si mundet të shkojë mbarë shtëpija, kur ato që kur- 
sen burri, vjen gruaja dhe i shpenzon kot e pa arësye në robe 
luksoze, në kapele të shumëllojëshme dhe në sende të tjera të 
tepërta ?

Si mundet një familje e tillë t’ i japë shoqërisë njerës të 
ndershëm e të mirë, kur fëmijt nuk frymëzohen e nuk mësohen
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prej shembëliës së mëmës, si prej shembëllës së babajt?
Prandaj ihemi ,që. për mbarvajtjen e familjes përveç 

shembëllës së mirë të burrit, ëshf e domosdoshme dher ajo e 
gruas. Bile, ca më shumë e gruas, pse këjo ësht që, kohën më 
të shumtë e kalon në shtëpi,. kështu që si me fjalët, ashtu dhe 
me shembëilën e sajë mundet t'i influencojë të gjithë ,e të gji- 
tha në familje dhe të ndihmojë në dobin dhe jetesën armonioze 
të anëtarff ië shtëpisë si dhe të mbarëvajtjes e të lumtërisë 
së sajë.

Mundemi bile të shtojmë që, edhe n i  rast se burri nuk 
do t’ish fare i rnirë por do të kishte mungesa e vese, prapë 
familja nuk do të dëmtohej aq., në se gruaja do të kish një 
edukaië të vërtetë krishtërore. Sepse këjo, me sjelljen e sajë të- 
ëmbël e të butë, me zemergjërësin dhe durimin e sajë, me 
karakterin e sajë të pastër, me urtësin e sajë, do t f  jetë naty- 
risht në gjëndje ië sjellë më çdo rast në shtëpi paqën e dashu- 
rinë dhe të shtojë dobitë shpiriërore dhe lëndore të familjes.

Për këtë arësye edhe i dituri Sirah e lavdëron gruan e 
urtë' dhe lumeron burrin që ka fatift e mire të zgjedhë për 
shok të jetës një grua të urtë e të virtytëshme (25.8).-

Mirëpo, g ra 'të  këtilla, bashkëshorte domethënë të uria e 
të virtytëshme, me anën e ç' rruge ose me anën e kujt mjet 
mtmd të bëhen? ■ '

Bashkëshortja e -urte, e mirë dhe e virtytëshme, me asnjë 
. tjetër rnjet s 'm und të krijohet,. veçse rne ane të edukatës fetare, 
me anë të fesë se vërtetë, me arie të jetës së pastër fetare.

Edhe këtë e themi, pse kemi parasysh që qo vetëm gruaja 
por edhe çdo tjetër njeri, ësht e pamundur të mbahet brënda 
kufisë së detyrave të Hj, po të mos jetë frymëzuar prej një 
fryme vërtetë fetare.

Feja përbën fuqin lëvizëse të çdo vepre të mirë. Feja ësht 
ndihmësi rnë, i math për ata që dëshirojnë të kryejnë detyrat e 
■detyrimet e tyre. Dhe mundemi me bindje të thomi që njeriu, 
i cili s' ësht fetar, nuk respekton d.m.th. Zotin dhe nuk kujde- 
set të jetë i pëlqyer te Ay, njeriu i till, jo vetëm që s’ ësht e 
mundur të bëjë ndonjë gjë ië mire në jetën e vet, por do të 
bëhet . dhe shkeies i paturpëshëm i iigjës hyjnore, përbuzës i 
detyravet dhe i deFvrimevèt të tij kundrejt familjes dhe shoqërisë.
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Ns se pra këjo ësht e vërtetë për çdo njeri, ca tnë tepër 
ësht e vërtetë për gruan. Themi ca më tepër për atë, pse gruaja 
ka më 'shumë detyrime për të përmbushur në familje dhe në 
shoqëri. Ajo duhet të influencojë fëmijt e sajë, t' u japë dome- 
thënë atyre parime të shëndosha e të vërteta fetare, të krijojë' 
karaktere të viriytëshëm e të saldë, që t'i a dorëzoj pastaj sh o  
qërisë si faktorë të dobishëm, të zofë për të shtuar jo vetëm 
interesat e tyre personale por edhe ato të përgjithëshmet, sho- 
qërorë e kombëtare...

Mirëpo, në qoft se këjo. nuk ka parime të shëndosha fe- 
tare, të ciiët krijojnë karakterë të vërtetë,. në qoftë se këjo nuk 
frymëzohet prej shpirtif të vërtetë feiar, por le me një anë 
ligjet e jetës fetare dhe shkel detyrat kryesore krishtërore, si 
ësht e mundur të t reg o h e t  bashkëshorte e mire, e çka ësht më 
e rëndësishme, si ësht e mundur të ushtrojë një influencë mo
rale-mbi pjesëtarlt e -tjerë të familjes e sidomos mbi fëmijt e 
sajë?

Fatkeqësisht sot shumica nuk i japin rëndësin e duhur 
edukatës fetare të gruas dyke kujtuar se feja dhe jeta fetare 
ësht çeshtja e fundit që duhet të "ketë ndërmend një bashkë- 
shorte ose një nënë.

Kejo vlerë e gabuar' që i jipèt influencës së fesë dhe këjo 
pikëpamje e trashë për fuqin e jetës fetare, e ka bërë shumicën 
të kujtonjë se vetëm gjuhërat e huaja dhe gjentileca para botës 
përbëjnë gjoja cilësit e një gruaje të mire, të një zonje shtëpie.

Por gabimi i tyre ' "duket nga fakti që sot, rnjerisht, me 
përjashtim të një pakice të vogël, nuk kemi shëmbëlla nënash 
të vërteta. Edhe ato që janë, i kerni prej atyre gravet, të cilat 
j'anë fetare dhe ndjekin udhën e caktuar prej fesë,

Dhe ësht shumë i tmershëm fakti që vemë re herë për 
herë, se disa prej gravet, të cilat quhen sì tè civilizuara — por 
që nuk ndjekin fenë — të bëhen eronj skandalesh familiare!

A nuk provojnë pra këto, që vetërn feja dhe jeta fetare 
mundet të krijojë bashkëshorte të denja për misionin që kanë 
për të përmbushur në familje ? A nuk dëshmojnë, se është nevojë 
e domosdoslune ue gra dhe burra, té dasluuojnë lenì dhe të 
lidlien iiguslitë me ietën e Ungjdhi dhe cc Knsirtit?
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Kur folëm në numurat e vitit të kaluar të kësaj reviste 
mbi detyrat e burrit, theksuam (krye 7) që s’numë burra, jo 
vetëm nuk bashkëpunojnë për forçimin e jetës fetare në familje 
dhe të sjelljes së gravst pas Krishtit, por dhe i pengojnë gratë 
për të kryer detyrat e tyre fetare.

Ç’ bëjnë me këtë mënyrë? Do t'a tregojmë këtu pakë më 
gjërësisht.

Të ketë burra, të cilët lenë më një anë jetën fetare dhe 
rrojnë larg Ungjillit të Krishtit, ësht me të vërtet një gjë e hi-
dhur. Aqë e hidhur sa duhej të bëhet çdo therore për t’i ndri-
çuar këta sa të jet' e mundur më tepër dhe për t’i afruar pranë 
Kishës dhe fesë.

Po të ketë burra, të cilët, jo vetëm që ata vetë të jenë të 
ftohët kundrejt fesë, por të ndalojnë edhe grat e tyre.që të 
mos kryejnë detyrat e tyre fetare, këjo ësht jo vetëm një gjë e 
hidhur por krimë, që bëhet jo vetëm k.undër gravet të tyre por 
dhe kundër vetes së tyre.

Thomi krimë. Dhe nuk jemi larg së vërtetës sepse krimë 
bën jo vetëm ay që vret ose plagos tjetrin trupërisht, por edhe 
ay që bëhet shkakëtar i ndonjë dëmi shpirtëror, ose të ndonjë 
vrasje shpirtërore. Bile në kët rast tëa dytë faji ësht shum më i
math e më i rëndë, sa shpirti i pavdekur prej trupit.

Kështu është. Vërtet krimë bën ay burrë kur dëmton dhe 
vret shpirtin e gruas së vet, kur, jo vetëm që ay nuk jep shem- 
bëllën e mirë të një jete fetare, por e ndalon edhe atë që kryen 
detyrat e sajë fetare dhe të ecnjë pas Krishtit.

Kur ajo p. sh. dëshiron të falet, dhe ay, dyke marre për- 
sipër punën e ngasjes, nuk e le — kur ajo dëshiron të shkojë 
në kishë dhe ay, njeri pa ndërgjegje, e pengon dyke i thënë: 
«po të dielë për te dielë do të veç në Kishë?» — kur ajo 
dëshiron të takohet me shoqet e sajë, për të biseduar jo për 
kapele me pendë dhe për tualetën e modës së fundit, po për 
shpirtin e sajë e .për të mirën e familjes, dhe ay bërtet e zihet 
dyke mos u-kërsyer të marë dhe masa më të repta kufizirni — 
kur ajo përpiqet të edukojë fëmijt pas udhës së Perendisë dhe 
ay, burri i prokopsur, dyke mos dashur të dëgjojë punë feje 
në shtëpi, ngrihet e i sjell të gjitha vërdall — atëhere ç’ gjë
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tjetër bën ay veç se krirrre dyke futur në shtëpi vrasjen shpir- 
tërore që shkakëtohet prej pakujdesisë për fe?

Dhe për t’a marrë vesh më mire burrat se sa e keqe ësht 
një sjellje e këtillë kundrejt gravet të tyre e të pendohen, thek- 
sojnë dhe se çdo njëri duhet të jetë i lirë përsa i përket punës 
së fesë dhe se asnjë s' ka të drejtë të kërkojë prej tjetrit që të 
lërë konviksionët e tij fetare dhe të bëjë ç'ka nuk i a lejon 
ndërgjegja.

Shtojmë gjithashtu dhe se një sjellje e këtillë e burravet 
jo vetëm që prek ndërgjegjen e tjetrit por ësht dhe kundër in- 
teresavet të tyre personale. Sepse interesi më i math për burrat 
është që grat e tyre të jenë fetare; passi, në se gruaja e jote 
vlla i dashur ësht fetare e vërtetë dhe rron pas Kfishtit, atëhere 
kur ti zetnërohesh e marrosesh e thua çka të vjen në gojë e 
në mendë, ajo, në vend që të të çpagojë dyke prerë e-dyke 
qepur pas masës s' ate, përkundrazi, do të tregohet e butë dyke 
duruar tërë marrëzit dhe budallallëket e tua.

Kur ajo — gruaja e jote fetare — sheh se gjëndja e juaj 
ekonomike ësht e ngushtë dhe se duhet kursim i math për t'u  
bërë bali shpenzimeve të përditëshme më të domosdoshme, jo 
vetëm që nuk do të ketë pretendime të bëje edhe ajo për vete 
një kapele ose një fustan të modës, por përkundrazi do të 
preierojë të mbetet me ato që ka, dhe, në qoftë nevoja, të rri 
e mbyllur në shtëpi që të mos të të mërzitnjë. Do të të sher. 
bej me kënaqësi. e‘ me besnikëri, do të mbajë lart nderin t'ënd 
dhe të pastër fytyrën t'ënde dhe do të interesohet për jetën 
t'ënde më tepër se për veten e sajë. Përse vali? Sepse i di de- 
tyrat që ka kundrejt teje dhe familjes, detyra për të cillat do 
të jap një ditë fjalë përpara Perëndisë. Nuk ësht pra interesi i 
yt ky? A e kupton që, dyke penguar gruan t' ënde nga udha 
e fesë, bëhesh armik i interesit t' ënd?

Burrat le t' a kuptojnë mirë këtë. Dhe në se ata vet nuk 
duan të jenë fetarë, le të lenë të paktën grat të lira për të ecur 
pas rregullave të fesë. Sepse feja, siç kemi për të parë, mundet 
t'u ndihmojë tepër grave në kryerjen e detyravet të tyre në 
familje.

B.
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Një prirje e çuditëshme e mendjes është të ngrihet gjithë- 
një kundër mysterevet. Dhe me që këta paraqiten «si një shtrën- 
gim i mendjes s’ onë», clhe ndërsa ajo ësht kryelarte, përpiqet 
atëhere që f i  mobile. Vërtet, as gjë s' ësht më ngacmonjëse se 
mysteri. [Ay vjen nër të gjiiha format për të na munduar, në 
shtëpi, në udhëtim, -kudo. Një udhëtar një herë, tek po nisi të 
bisedojë kundër mysterevet me një shok tryeze, u-ndërpre prej 
shokut me këto pyetje :

—.... Dhe me gjithë këtë, një myster ësht po në pjatën e 
zotnis s’ ate !....

— Sì kështu ? -
— Thtiaj-më, kush e bëri vezën që po ha?
— Shumë thjeshtë, një pulë.
-■ Po; inda nga bob,?
• - biga vejs
— Kusii !<■'; q !ië uë fillitn pula ape.veja?
Pasi ummmdua pak, ay që u-pyei pergjigjet:

' - • As iijera, as beerà; janë dy typc ië përjetëslime që 
simboHzohen prej gjarpërit egjypuan, i cili kafsbon bishtin e vct.

Nuk u duiet filiimi.

Ndofia mund tè jetë me mire, -  Limi atcherc tjetrs të 
thcmi qc as un. as zotrote nuk dijmë asgjë tjetër, vcçse të 
zëvëndcsojmc my .cerin e vezès me një ijetër më të malli.

• Në koliën kur erudirai më Imbullonili mendjen dhe u-për- 
gjigjcsii disa çeshqeve ië këfij boi, si miqt e iart-përmcndur, 
pala rasi të fias me një priit, dhe dyl-:e i treguar atii dyshimet 
e mia, morra këtë përgjigje :

Kur do të kesh më shumë eksperiencë, të fituar me
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kalimin e kohës d'he ië moshës, ke pi./ i'i parë punët ndryshe 
dhe ke për t'i kupiuar më lehtë gjërat që tani s'i kupton dot.

Përgjegja m'u duk si e çuditëshme dhe e papërshtatëshme 
për pyetjen që bëra; prandaj i paraqita çeshtjen më qartë, dyke 
i thënë se nuk mund të pranoj aspak gjëra që e ngatërrojnë 
mendjen e njerint dhe-që s'kuptohen.

— Si? u-përgjegj prifti. — Mysterët e ngatërojnë mendjen? 
por një veshtrim i thjeshtë vezhgimi mbi botën, mbi natyrën 
domethënë që na rrethon, a nuk na mban në një ngatëresë të 
vazhduarshme? Zotrote, s’ rnund të pajtosh iderat e Perendjsë 
dhe të njeriut, as dhe- qe këto mund që të jenë më një vënd. Por 
ne, a nuk jemi trup e shpirt bashkë? Mundesh zotrote t'a kup- 
tosh këtë bashkim mysterioz? Mund të na thotë ndonjë përse 
filan ilaç zbut dhimbjen, përse opiumi na vë në gjtfm dhe përse 
arseniku na helmon? Ja gjëra që mund t’a përulin mendjen e njeriut, 
ndërsa ne aqë më tepër bëhemi kryelartë. Kësaj kryelartësije pra 
feja i vë si kundërshtar mysteret. Me këtë ajo na tregon, se 
rrjeth këjo prej një inspirasioni të . ndryshëm, dyke mos ecur 
po n’ atë rrugë dhe se ndjek një qëllim shumë më të lartë. 
Mendja na tregon tokën, feja qiellin. Feja i drejtohet shpirtit; 
ajo' kënaq etjen e të përsosurit, e të lartit. Prandaj ajo përdor 
dhe një gjuhë më të lartë, gjuhë të posaçme, të përshtatëshme 
me lartësin e qëllimit që ndjek. Po të mos ketë mystere dhe 
dogma , të pakuptuarshme prej mendjes, nuk mund të jetë fé. 
Njeriu nuk do të adhuronte kurrë gjëra që do t’i kuptonte. Nuk 
mund të jetë Perëndi për njerjun, Perëndia që nuk do të qën- 
dronte në një lartësi infiniteti, dhe e rrethuar prej resh të pa- 
ndëpërshkruara nga mendja e njeriut. Dyke inspiruar nderim 
dhe dashuri, feja duhet të inspirojë njëkohësisht dhe- respekt 
e frikë.

Ndonëse përgjegja e bukur e priftit m' u duk atëhere si e 
forte, i paiaqita me gjithë këtë dhe disa argumenta të tjera që 
që i quanja si të pathyera, por që sot nuk do të guxonja t’ i 
thoshnja, se më duken krejt të papërshtatëshme.

Në këto prifti m’ u përgjegj :
— Vlla i dashur, me diskutime kapriçioze, as nuk fiton, 

sa nuk binde; do të pres për të pare në se me kohë, ato që
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thamë më sipër, kanë patur a po jo ndonjë oshëtim në mend- 
jen tende.

Edhe me të vërtetër me kohë u-binda për pregatitjen e 
paktë dhe fuqin e vogël mendore që kisha, për të thelluar në 
çeshtje të larta fetare dhe se që aqë themelonjës fetarë të vje- 
tërsisë e kishin njohur më mirë natyrën e mendjes njerëzore se 
sa neo-filosofët e' kohëvet t' ona.

I dituri Guizot në cMeditimet» e tij, përmend shumë bu- 
kur një pjesë nga problemet natyrale që i paraqiten shpirtit 
dhe që përbëjnë themelin e të gjitha feve, dyke thënë: besa
në të përmbi-natyrëshmin është një gjë natyrale, primitive, e 
përgjithëshme, e gjithmonëshme në jetën dhe në historin e nje- 
rëzisë, Atje ku besa në të përmbinatyrëshmin- do të çdukej, pa 
dyshim do të çdukej dhe ideja e një Perendiem U-tha se ndje- 
nja fetare ësht një shenjë karakteristike e njeriut; kësaj së vër- 
tete munì t'i shtohet edhe se: Njeriu ësht një qënëje, e d ia  
beson në një fuqi të përmbinatyrëshme.

Një predikator i çquar, dyke qërtuar fodullëkun e mend
jes njerëzore, ka thënë një herë : «Ne njerëzit, qëndrojmë para 
gjithësisë jo me përulje, e eiia duhej t'i bënte tëmlen tërë kre^ 
rëq sa herë që vernë re armonin dhe organizimin e sajë të për- 
sosur si edhe vogëlsinë t ' onë ; qën-drojmë para gjithësisë, të 
guximëshëm, kryelartë dhe me pretenclimin t ’ i' shpjegojmë' të 
gjitha». E thërresim Perendi'në të na japë llogari për ato që 
përmbahen në krijesën e Tij, në vencl që të kqyrim me dashuri- 
dhe të kërkojmë me hiesi mysteret e botës që s’ munt t ’ ? kup- 
toj.më me mendjen t’ onë kryelarte.

Prandaj m e  s h u m ë  t e  'drejtë k a  t h ë n ë  B o s s u e t - i  : - a b s u r d i -  
tetet në të cilët bien fyesit e fesë, j a n ë  s h u r n ë  m e  t ë  p a k u p t u a r »

. shme, se të vërtetat, l a r t ë s i a  e tee c i l a v e t  n a  b ë n  t ë  m a h n i t e m i  
dhe, m e  q ë  nuk d u a n  të beSojnë m y s t e r e t '  e p a v ë z h g u a r s h m e ,  
pasojnë njeri t j e t r i a  d y k e  b e s u a r  g a b i m e  t ë  p a k u p t u a r s h m e - .

K ë n d o n i  n ë  ; . Tn s t e s s e . : -  ei. S o u r i r e s v  t ë  G u s t a vm D r o z  q ë r -  
- t i m e  t ë  m e r i t i i a r a  s ì  k ë t a  : ■ è ù  k d o n i  k u l t ,  a s  fe  d h e  e k , ni  
j e t ë n  d y k e  u  s h e r b y e r  d i s e  sv: . m e v e  n j ë  q i n d  b e r e  r n ë  t ë  to. ; . ta  
se d o g i n a t  e  m y s t e r e v e t !  e v d i m - crei  s e n d e  q ë  | ! e k z i s t o j n ë ,  sii eu j -  
t ë r o i t i  s e n d e  f i k t i v e ,  t e m i a n i s n i  p . ë r f y f ’ T i r n e ! . .....  O ,  s a  f e t a r ë  m ë
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bën atheizma e juaj!_ Sa forte e dua Perendinë kur ju dëgjoj
dyke e mohuar!..... Sa besimtarë bëhem, dyke shikuar pabesinë 
t' uaj kryelarte !.....»

Me të drejtë pra u-tha :
«Metafizikë është atëhere kur ata që dëgjojnë, nuk marin 

vesh as gjë dhe kur ay që flet .nuk kupton as veb>, Dhe kup- 
tova se mysteret në fe i përgjigjen instiktit fetar që ësht në 
natyrën t' onë. Ne nuk do të pranonim kurrë një Perendi pa 
mystere. Bile dhe bota, pa mystere do të na dukej si asgjè dhe 
krejt monotone. Prandaj, s' ka asgjë në botë më të përgjithshme 
se besa në një fuqi të përmbinatyrëshme dhe rnë natyrale se 
këjo besë.

Edhe gjeta kështu qetësi të madhe shpirtërore kur, të 
gjitha mysteret që takojnë në këtë botë, si edhe çudirat e lib
rave të shenjtë, nisa t'i kqyrë me më shume kujdes dhe admi- 
rim, dyke lënë me një anë kryelartësinë për të kuptuar gjithçka 
me çdo mjet, që m' a çonte mendjen në haos e në pabesëri.

D,

MENDIME T ’ ARTA

Në të shkon ndër tnënd, se ka tionjë rast; kur nuk duhet 
f  i bindesh Zotit, atëhere është nevojë të kërkosh e të gjesh vënd, 
ku të rnos të shohë Perendija dhotë një fjalë e urte arabe. Po 
a gjendet vailë nonjë v'end i këtillë? / ìs  gjëkund, as né qiell, 
as në tokë; n' as një vënd pra dhe n' as një rast nuk mund të 
shkelësh dëshirën e Zotit.

Në se tjatri nuk e mban rnënd të mirën dhe nuk është 
mirënjojtës, kjo është krejt gabirn i- tij; po në qoftë se unë nuk 
jap dhe nuk bëj ië mira, kjo është fa j' i Un. Po dia është rnë 
e natyrëshme? T ’ interesohera per fajin e tjatrit, ape per fediti 
tini? Përgjegja kuptohet fare lehië: tnë tepër duhet f  a çajë 
kryet për gabimet e rnija, se sa per alo të ië tjerëvet.



Fmqia e Idhesë Kristjane
Shurri popuj janë në kët botë, qi ndër zemra të tyne Jisuin 

Shpëtimtar nuk e pranduen.
Të shumët janë ato, të cillt Kryqit Shënjt nuk u ralen. 

Por fuqia e Idhësë Knstiane dhe «.Ungjilli i Krishtih këto 
popuj do t’ i ndrisë, që të hyjnë në gjinë e Kishës së theme- 
lueme prej Jisuit të Birit të Perëndisë. Fjalët e thanuna prej 
Jisuit me të vërtet kanë për t’ u realizue: «Katn edhe të tjera 
dhen, të cillët s ’ jatië prej këtij aborri; duhet f i  mbledh edhe 
ato; edhe do tëdëgjonjëtië zënë fin i, edhe do të bënetë njëtufë 
e një barh. (pas Joanit Kr. 10, 16).

Përposë këtij mjerimi, qi Jisuin Shpëtimtar nuk e pran
duen ndër zembra të tyne, mjerisht sot konstatojmë, se një 
pjesë e madhe e atyne që thiren të Krishtenë, pa pushim vep- 
rojnë kundra Ungjillit dhe Idhësë Kristiane. Të shumët janë ato, 
të cillt quhen të krishtenë dhe mohojnë Hyjnin e të Birit të 
Perëndisë, së Dytës Person Trinisë së Shënjtë, tue përdorë 
emnin e madhnueshëm të Jisuit si mjet tregtie e falsifikimi. Të 
shumët janë ato të Krishtenë, të cillt sprajnë tuej e lavdue 
Idhënë Kristjane, por mjerisht Mësimet Shpëtimtare nuk i pran- 
dojnë në shpirtin e tyne, tuej hjellë gurin e mosbesimit mbi 
Kryq e Ungjill të Shënjtë. Të shumët janë ato, të cillt rrahin 
gjoksin para njerzimit se mprojnc intcrcsat kishtare dhc sc janc 
besnikë ndaj fenë e të parve, por mjerisht as nuk dijnc sendet 
ma elementare të Besës, qi rfejnë; nji gja ma e keqe, as nuk 
marrin pjesë ndër lutje e mystere, qi Kisha Shenjtë ka theme- 
lue për shpëtimin e gjith njerzisë. Nji mjerim i madh ka marrë 
gjithë botën, tuej e helmatisun jetën shoqnore dhe tue mbytë 
shpirtënt e djelmënis së rritun pa religjion, të cillt e urrejnë 
vehten e tyne me disa teorina qi kanë falimentue para Idhesë 
Kristjane. Aq mjerim i madh qindron sot në botë, sa bashkë
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me profetili Davidh po thrasim edhe na: Shpëtomë o Zot se u 
zhduknë oshënarët, pse u pakësue c vërteta ndërmjet të bijvet të 
njerëzveb. (psalm i XII, I). Kët mjerim e ndijmë të gjithë edhe 
jemi të hutuèm se si do tëg je jm ë  shpëtimin.

Ndofta disa prej jush humbisni të gjithë shpresën, tuej 
kujtue se doi të marojmë në nji katastrofë të pafund? Jo, mos 
të hutohemi fare, por le të na kujtohen fjalët e Ungjillit ku 
Jisui i tha nxansvet : «.Është g jë  e pamundur të tnos vinjënë 
skandhalitë', *por rnjer ay me aneti e të cillit vinjënë» (Lluka 
Kr. 17, 1). Kështu edhe sot në' rnjes të popujvet iajmohet më- 
kati dhe rënimi i botës, tuej kalue prej një faze në tjetër, prej 
nji'udhe në humberë. Pra në kët mëndyrë nuk mund t ’ a gjej- 
më udhën e vërtetë përveç nji ambizi, po kje ^e  nuk trondite- 
mi pak tuej u zgjue prej këtij gjumi mëkatnuer. Vali, po cilla 
asht k'ëjo udhë e vërtetë? Mos àsht ajo qi n'a tregojnë atheistat 
dhe komunistat a por ato qi vetëm me ernën quhen të krishtenë? 
jo kurrë. Kjo udhë na çon në -humbie e jo në shpëtim. Vetëm 
ajo ështe udha, e cilla na tregon të vërtetën : «Udha e Krishtit 
e shënjaerile me Gjakun e Tij lë derdhun si i pafaj, për shpë- 
iirnin e ië gjith njerzimit. Vetëm udha e shkëlqyeme prej Un
gi'iliit të Jisuit e sto lisine me Fé, Shpresë :e Dashtni, po ajo 
mund ië 'no diftojë ië vërtetën.

Kjo udhë, o të krishtenë, u àsht e njoftun me mësime e 
predikime, qi Kisha Kristjane ditë për ditë, u tregon me anën 
e lutjevet fetare e mj^sterevet të shënjta, Po-cilla àsht ajo teori 
qi mund të na udhëheqin, tuej trajtue nji harmoni né mjes té 
njerzve përposë «Idhesë tjristjane?» Po cilli program mund té 
jeië ma i kryem përposë atij, qi na dha-vetë Jisui me anën e 
Ungjiliit të Shënjtë?

, Kishe me dashtë të pyes të gjith njerzit e ditun të kësaj 
bote, të gjith filosofët, geologët, agrononaët, teknikët, socjologët 
e psikologët, pedagoghi e njerzit e politikës. së shteteve, refor- 
matorët e revolusjonarët e të gjith ato qi merren me studime 
shkenciare, se cilla àsht ajo fuqi, qi mund f i  a dalë e f i  a 
kaloji a p a  f a  zëvëndësojë fuqinë e Idhesë Kristjane?

Po ciila àsht ajo shnresé ma e rnadhc e ma e fuqishme qi 
mund te ketë njeriu ma tepër se atë te Perëndisë? Po coki àsht
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ajo dituni e shkollë qi mund të jenë ma e madhe se ajo qi na 
tregon «Ungjilli dhe Idheja Kjistjane?» Cilla àsht ajo pedago- 
gjf, qi e edukoj njerinë, tuej e pajisun kreatyrën. e Perëndisë 
me të gjitha virtytet: dashtni, vllazni, bamirsi, sakrific etj. ma 
fori se ajo e Krishtene? Pra ma gojë plot mund të thomi se 
nuk ka kenë, s’àsht e s ’ ka për të kenë,

A kërkoni vërtetime për këtë qi u treguem?
Historia njerzore àsht plot me fakte. Ktë mund t’a sho- 

him dhe në kohnat e sotme, se shka po ndoll në mjes të po- 
'pujvet, për të vetmen arsye, «Perse njerzit u larguen prej 
Idhesë Kristjane».

Edukata dhe hartnonia në mjes të njerzve pa frymën Un- 
gjillore, s’ àsht kurgja tjetër vetëm se nji shpi e ndërtueme pa 
themel, që porsa.të fryjë era rrënohet. Vetëm e vetëm të paji
sun me parimet e Jisuit mund të shkohet përpara, tuej e the- 
melue mirëritjen dhe harmonin në mjes të njerzve në bazë të 
Idhesë Kristjane e jo siç na tregojnë ato, të cillt me emën qu- 
hen të krishtenë, por në trup të tyne krishtin nuk e marrin me 
anën e Kungatës e Mysterevet të Shënjtë. Po a mund të na 
apin dritën e shpëtimit ato, të cillt të vërtetën e Perëndisë e 
ndrruene me gnjeshtra? (vro kartën mbë Romanët Kr. 1, 25): 
«Të cilëtë ndruan të vërtetën e Perëndisë ndë gënjeshtrë edhe 
ndëruan e adhuruan krijesënë më tepër se krijetarin, i cilli asht 
i bekuar për gjithë jetënë»,

Po a mund të na shpëtojnë ato të cilit Zotin Perëndi nuk 
e njohin dhe nuk e besojnë; ato të cillt ngrehin zanin e tyne 
kundra Jisuit, Kryqit dhe Ungjillit të Shënjtë? Ato janë vetëm 
profitë e mësues të rejshëm; të cillt me fjalë të ëmbla, por 
zembra plot me helm, gënjejnë botën me parime të thata, tuej 
u paraqitë jetën njerzve me parime të pa realizueme. Janë ato 
të cillt prejmtojnë pagjë e mbjellin luftë, qi flasin. mbi harmoni 
e krijojnë haos pshtjellime, të cillt na flasin mbi begati dhe 
vetë grumbullojnë pasunina për reth të tyne, të cillt, na flasin 
mbi të drejta të njëjta, vllazni e fisniki por në vënd të atyne 
na sjellin zgjellë, e tirani, tujq^derdhë gjakun e njerzve rrkajë 
pèrse rrfejshin Jisuin si Bir Perëndie dhe pse kishin për bazë 
jete Ungjillin Shënjt, Dritën e Pambarueme. «Pra në kët mën- 
dyrë veprojnë profitët e mësuesit e rrejshëm».
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Mos haroni o të krishtenë, se kurrnji profeti njerzore nuk 
realizohet po mos të ketë Frymën e Shenjtënueme (vro kartën 
e dytë të Ap. Petrit Kr. 1, 20 e 21):

«Dyke ditur që përpara këtë, se as ndonjë profeti e shkro- 
njës nuk bënetë prej kupëtimit të veçantë t ’ atij që profite.ps. 
Sepse kurrë nuk erdhi ndonjë profit prej dashurimi njeriu, por 
dyke e shtyturë prej Frymës së Shënjtëruar folnë njerëzit e 
shënjtëruarë të Perëndisë».

O të Krishtenë! Mos u besoni atyne, të cillt nuk e njohin 
dhe nuk e besojnë Jisuin, Shpëtimtarin e botës, por besoni ve- 
tëm atë shka na mëson Kishs Kristjane me anën e Ungjillit të 
Shënjtë. Besoni po n’at mënyrë si n' a lanë trashëgim të parët 
t’ onë për të cillën Besë banë shumë sakrifica tuej i sjell lavd 
dhe nderë «Popullit t ’ onë Shqyptar».

Kështu na mëson dhe Ungjilli (vrò . Kartën e dytë t'A p. 
Petrit Kr. 1, 2): «Hir edhe paqtim u shamoftë mbë ju  me anë 
të të njohurit të Perëndisë edhe të Jisu Krishtit Zotit t ’ onë».

O lëxuesët e ndershëm! Vetëm po u tregojmë se shka na 
mëson Ungjilii e jo tjetër, prandej sejcilli prej nesh të veprojë 
si na tregoj Jisui dhe Apostojt e Tij (Vro punët e Apostojvet 
Kr. 4, 12): «Pa Jisuin Perëndi nuk ka shpëtim me anë të as- 
ndonjë tjetri, sepse as tjetrë etnër ndënë qiellt s’ është dhënë 
ndër mest të njerëzvet, me anë të të ciliit duhetë të shpëtojmë».

Vetëm në bazë t' Idhesë Kristjane mund të dalim ngall- 
njyesa kundra të gjith atyne të cillt i bijnë botës e njerzimit 
rrënimin me anën e teorinavet të falimentueme.

Prof. I. B.

MENDiME T ’ ARTA

Mos lëvdo ti vetë veprai e tua; këto të fundit ler-i që të 
shkakëtojnë lavdërimin t' ënd. Shkrimi i Shenjtë të thotë : « Të 
lavdërojë tjatri, dhe jo goja t' ënde» ; d.m.th. të tjerët duhet të 
të lëvdojnë, dhe jo ti vetën t'ëndc.
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Zfaviilimi i këngës pas Sh. Jocm Dhamaskinit.. Joan Kukuzeli

Pas vdekjes së Sh. joan Dhamaskinit, perandorët dhe pat- 
rikët treguan një kujdesje të veçantë për çvillimin e këngës 
Kishëtare dhe të muzikës, dyke vënë në përdorim këngën me 
tone më të lartë e më të ulët, me kohë të ndryshme dhe pas 
një takti të caktuar. Bile për këtë qëllim u-themeluan shkolla 
muzike dhe kore të ndryshme për zbatimin e këngës. Njëkohë- 
sisht, në .Kishën e Madhe të Konstandinupojës u krijuan dhe 
ofiqe të ndryshm e’këngëtarësh si: ay i proto psalltit, i ciili kiq- 
desej per mësimin e këngës kishëtare, udhëhiqte antarët e ' korit, 
dhe gjate sherbesavet fatare qëndronte në mes të kishës, nër- 
mjet korit të djathtë dhe atij të majtë; ay / domestikëvet, dy 
numur, që mvareshin prej protopsallit si udhëheqës të korit të 
djathtë dhe.të  majtë; ay i prirniqerëvet, që vinin rne një herë. 
pas domestikëvet; ay i kanonarhut, që rregullonte këndimin e 
kanunit dhe kujdesej për mbajtjen e rregullavet të këngës,. etj.

Që nga shekulli i X-të e këtej, përmenden një shumicë 
mësonjësish dhe kompozitorësh të zgjedhtir të këngëvet dhe të 
melodiravet kishëtare si : Ktenas Domestiku, në kohën e peran- 
dorit Leon- Fillosofit (886-911) i cili, siç na thot perandori 
Konstandin Porfirogjeniti, s'ka patur shok në atë kohë; foan 
Gliqis, protopsalt gjat shekullii të X-të, i cili ka shkruar rre- 
gulla për hironomi dhe melodira për shtëpijai (oikoi) dhe shkur- 
toret (kondaqia); Joan Plasiadmi, domestik gjat shekullit Xl-të, 
i cili ka shkruar për kishën e Selenikut rregulla për këndimin 
e psalmëvet dhe melodira për këndimin e polieleut; Panarit 
Pacadas, mësonjës kënge gjat shekullit Xl-të, i njohur si inter
preti më i mirë i muzikës Greke në ketë kohë; pasta] i biri i 
tij Gjergj Domesiiku dhe G jergj FÇondopetris, për të cilët
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Allattasi thotë se ishin muzik-ante me rëndësi dhe se kanëvënë 
në nota jo vetèm melodira kishëtare por edhe të tjera.

Mirëpo, këngëtari më i shënuar i kishës Lindore pas ko- 
hës së Sh. Joan Dhamaskinit dhe reformator i theorisë së mu- 
zikës Kishëtare, është Joan Kukuzeli, i lindur në Durrës. Ky, 
pas disave, të cilët meritojnë më tepër besim, ka jetuar rreth 
gjysmës së dytë të shëkullit të Xll-të dhe pas të tjerëve, në 
shekullin, e XV-të. Për zërin e tij të ëmbël ësht quajtur këngë- 
tar engjëllor dhe-pikërisht ky zë qe edhe shkaku që u-pranua 
në shkollën muzikale perandorake. Përparimi i jashtëzakonëshëm 
që tregoi Kukuzeli në artin e këngës, tërhoqi vërejtjen dhe 
simpathin e perandorit dhe të njerësvet të pallatit, kështu që 
ay shumë shpejt mori ofiqin e domestikut. Por, dyke pëlqyer 
vetminë, ikën fshehtazi prej pallatit dhe dyke u-paraqitur në 
Llavrën e malit Athos si bari, mori urdhër të kullotnjë'cjepët 
e manastirit. Atje kaloi një kohë mjaftë të gjatë i panjojtur; 
por dyke dëgjuar një ditë një sihastër *zërin e tij të ëmbël, ia 
béri me dije igumenit të Llavrës. Igumeniatëhere dyke e marrë 
vesh, i a njoftoi perandorit, i cili, pas propozimit po të igume
nit, e la Joanin të qetë në vendin e.vet. Kështu që Joani, dyke 
patur leje për të ndenjur në Malin e Shenjtë i qetë dhe dyke 
zgjedhur një qeli jashtë manastirit, e kaloi këtu jetën me punëra 
hyjnore dhe me punimin e muzikës kishëtare. Për j.etën-e pas- 
tër dhe për njojtjen e mirë të muzikës, Kukuzeli nderohet deri 
më kohën e sotme në Malin e Shenjtë. Dorëshkrimet volumi- 
noze këngash kishëtare me nota, sa ruhen sot në manastirin 
Llavra të Athos-it, provojnë aktivitetin e gjërë të Kukuzelit në 
këtë art dhe justifikojnë plotësisht nderin që ay gëzon deri më 
ditën e sotme atje.

- Prova për veprat e Kukuzelit ndodhen vetëm në dorë- 
shkrime. Më të rëndësishmet nga këto vepra janë të dy librat 
nga të cilët njeri përmban kënga kishëtare të vëna me nota 
dhe tjetri, theorin e këngës. I pari titullohet : Libër që, me dë- 
shirën e Perendisë së shenjtë, përmban tërë rregullat e sherbesës 
kishëtare, huartuar prej mësonjësit, Z. Joan Kukuzelit. Në këtë 
libër janë vënë me nota këngat kishëtare dyke nisur me mbrë- 
mësoren dhe dyke mbaruar me Liturgjinë. Titulli i librit të 
dytë është: Arti psaltik dhe shenjatpsaltike metërë hironominë 
dhe hartimin, të bëra prej Mësonjësit Joan Kukuzelit.

(Vazhdon)



I BIRI I SHTEPIS SE DAVID-IT
(Rrëfenjë) 

v.
(Vazhdim e mbarim i përshtypjevet të Joan-it 

fjalim me Profetin për punën e Mesiut — Lazar-i - 
Nazaret-i).

/  dashur baba
Do të habitesh nofta pse, pa shkuar akoma tri dite nga 

letra e më parëshme, të shkruaj sot përsëri, Është, baba, gjendja 
psikologjike e shpirtërore ajo që më shtyn të shkruaj dendur : 
S' kam durim d.m.th. gjer sa të mar vesh se ç' mendime ke ti 
mbi këto gjëra të çuditëshme, që po ngjasin në ditët t' ona dhe 
që po trubullojnë mëndjen e të gjithëvet këtu; përveç kësaj e 
quaj të domosdoshme të plotësoj përshtypjet e Joanit, të cilat, 
mua të paktën, më bëjnë të besoj se me të vërtet ësht një pro- 
fet i ri predikonjësi i shkretëtirës.

Këndo-ji pra këto përshtypje me kujdes, baba, dhe jam e 
sigurtë, se dhe ti do të kuptoshë se fjalët e këtij profeti nuk 
janë tjetër gjë, përveç se paralajmërim i ardhjes së Mesiut t’ onë, 
që po e presim me padurim.

«Pasi profeti pagëzoi një sasi të madhe shpresëtarësh, 
vazhdoi Joani, dhe u dha këtyre këshilla të bukura e të dobish- 
me, u-bë gati të largohet e i mbështetur mbi shkopin e tij të 
thjeshtë u-nis për në shkretëtirën, dyke ecur nga dal anës lu- 
mit. Unë atëhere bashkë me shokun t' im nuk u-larguam me 
një herë si të tjerët, po qëndruam aty dhe po mendohesbim 
se si do të mundim t' i afroheshim këtij njeriut të çuditëshëm 
e të kuvendonim me këtë më hapur, për' të kuptuar më mirë 
mysterin e këtyre ngjarjevet. Vendosmë pra t’ i vemë pranë dhe 
t'i bëjmë disa pyetje, të cilat kishin lidhje me ato që predikoi 
atë ditë.

— Profet i shenjtë i Perendisë, e pyeta unë, a kanë leje 
të flasin. dy bij besnikë t' Israil-it?

— Me sh-umë kënaqësi, u-përgjegj profeti; dëshëroj të dë- 
gjoj dbe do të përpiqem t'ju japë përgjigjet e duhura.

— Mësonjës i ditur, tha pastaj Josifb, nuk kërkojmë tjatër 
gjë, po vetëm dëshërojmë të vijmë në shkretëtirë dhe të rijmë 
bashkë me ty, pasi kujtojmë se ësht një punë e mërzitëshme të 
jesh ti vetë dhe pa' nonjë shok fare. Një pyetje vetëm dëshë-

— Bashkë-
- Jisui nga
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rojmë të të bëjmë : ç' mund të na thuash për Mesian, n' emërin 
e të cilit pagëzove sot aqë njerës dhe për të cilin ke thënë se 
ka për t’ ardhur shpejt.

— Bijt’ e mij të dashur, u-përgjegj Profeti me një zë 
t’ ëmbël, jetën e shkretëtirës e kam zgjedhur vetë, se më pëlqen 
të ’jem vetëm e të mos kem asnjë shok; kështu pra kuptoni 
dhe ju vetë, se ardhja t' uaj në shkretëtirën do të më sjellë më 
tepër hidhërim se sa gëzim. Kam një detyrë të rëndë në këtë 
botë dhe me njerëzit afrohem atëhere vetem, kur është kohë 
predikimi. Sa për Mesian që do të vijë, ju thom këtë vetëm: 
Se unë nuk jam i zoti të zgjidh as.ripin e këpucëvet të Tij. 
Ç ’ kisha për të thënë për punën e Mesiut, e thashë sot përpara, 
besimtarëvet; as gjë tjetër s’ mund të shtoj. Unë jam prurës i 
një lajmi, po s' kam as'fuqi as të drejtë fa~ prish vulën dhe të 
këndoj se ç' përmban brënda lajmi. Ju një ditë do të shikoni 
gjëra më të shumta e më të mëd.ha; unë s' kam për t'i parë, se 
më duhet të shkoj nga, kjo botë, kur do të vijë ay. Të lumtur 
janë ata që do të rojnë gjër n' atë kohë !.

— Kur vallë do të vijë? pyeti Josif-i.
Këtë nuk e di; di vetëm se ky vjen pas meje dhe do të 

«çfaqet në këtë botë si një nga njerëzit më të ulët e më të 
ihjeshtë. Me gjithë këtë do të bëhet një ditë Zot i qiellit dhe 
i dheut!

— Mësonjës, e pyeta unë, si pajtohen këto të dyja? të 
jetë d.m.th. i thjeshtë më njerën anë, e mb' anën tjatër të bëhet 
Zot i qiellit e i dheut? Profetit' e Isaiut, të cilat sikundër thua 
ti, do të zbatohen e do të vërtetohen në personin e Mesiut, 
ihonë për.këtë se do të përbuzet prej njerësvet, do të ndiqet 
prej tyne, do të marë plagë e më në fund do të vdesë për 
mekatat e për paudhësit fona. Ç’ngjet pra? si duhet f i  shpje- 
;gojmë tërë këto?

Bijt e mij, u-përgjegj Profeti me famë, fryma e shenjtë e 
Perendisë më dha të kuptoj se tërë profëtitë do të vërtetohen 
,-në personin e Mesiut, po si do të bëhet ky zbatim e ky vërte- 
;tim, nuk mund as unë f  a mar vesh. Nuk jam tjatër gjë, përveç 
:.se një lajmëtar i thjeshtë i Perendisë dhe i funtmi i profetëvet. 
.-Detyra e ime në këtë botë është sidomos kjo : të rëzoj e të 
prish gardhin që ndan profclitë nga pënnbushja e tyre. S'kam 
Jeje të shkoj mc tutjc dhe të kapërcej kufirin që m' është cak-
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tuar. Gëzohem vetëm se për pak kohë do të lind në botë Ylli 
i vërtetë, me gjithë që unë s' kam për të shijuar çkëlqimin e tij 
të jashtëzakonëshëml,........

Këto fjalët e furidit i tha profeti me një enthusiazmë të 
nxehtë e aq të madh, sa ne nuk mundmë dot t' i mbajmë lotet; 
unë bile i mallëngjyer jasht masës u-plasa ndër këmbët e tij 
dhc me një respekt të fellë putha duart’ e tij të shenjta; por 
profeti më ngriti me një herë dhe mëAha me një ëmbëlsi të 
madhe :

Velia i dashur, je i lumtur, se pas pak kohë ke për t' a 
parë Atë, n'emërin e cilit u-pagëzove; bile jo vetëm aqë, po do 
té vijë koha, kur ti do të prehesh mbi kraharorin e Tij të shenjtë!

Këto fjalë të çuditëshme dhe të pakuptuarshme m'a, shtuan 
më shumë mallëngjimin; lotet po më binili, si breshër dhe unë 
atëhere u-largova pak, ngrita syt te qielli dhe me një shpresë- 
tari të patreguar i u luta Perendisë f  Atërvet t' anë që të më 
bëjë të denjë për këtë nder aqë të madh.

— Do f a  shoh valle dhe unë Mesian? pyeti me agoni 
Josif-i.

Pyetja e Josif-it, siç mundmë të kuptojmë, nuk i pëlqevi, 
aqë shumë profetit, i cili prandaj dhe e vonoi përgjigjen; me 
një herë ndroi fytyrë, u-kthye n’ anën tjatër, hyri në mendime 
të fella dhe mbi fytyrën e tij t' ëmbël u-çfaq një melankoli e 
qartë, siç ngjet pikërisht në njerëzit që parashohin npnjë ngjarje 
të hidhur; po pas një kohë të shkurtër u-kthye nga Josif-i dhe tha:

— Dëshëron të mësosh në se do t'a shohësh dhe ti Me- 
sian; mëso pra se do të vijë një ditë, që do t' a mbash këtë 
më krah dhe do t ' a lëshosh të prehët në shtratin, q' e ke pre^ 
gatitur ti për vetcn fendei. Tashi natyrisht nuk më kupton, as, 
nuk niund të më kuptosh; po më vonë, kur do të ngjasin tërë 
këto, atëhere sigurisht do f  i kujtosh këto fjalë dhe do të be- 
sosh se qënkërkan tc vërteta».

Pasi tha këto, na përshëndeti si një at i vërtetë dhe mori 
rrugën për në shkretëtirën; n'atë çast pikërisht dielli perendonte 
dhe rrëzet e tij të fundit po i jepnin orizondit një ngjyrë ari 
tepër të këndëshme. Në këtë kohë sytë f  ona i mbërthyem te 
personi i shenjtë të Profetit dhe vetëm atëhere i hoqmë pref 
tij, kur erësira që plakosi, nuk na linte që të shihnim lark.....

Pas pak i ngritmë tendat f  ona anës lumit dhe u-shtritmë 
të lodhur e të kapitur jo aqë nga mundimet trupore të ditës,, 
sa nga mendimet e përshtypjet që na shkakëtuan gjërat e çudP 
tëshme që pamë e që dëgjuam atë ditë. Bija e jote e dashur

A D I N A
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LANDA:  «Të duash t’ afërmin t' ënd si vehten t’ ënde» — Feja 
dhe njeriu, — Krishti i dëbuar — Ata që s’ kanë parë — Nga kryevep- 
rat e Gojartit — Nëna e Shatobrand-it — Në bashkëfjalim me afeta- 
rët — Historija e Këngës Kishtare — I biri i shtëpis së David-it.

„Të duash t'afërmin t'ënd 
si vehten t'ënde"

(LLUK, X,27)

Një predikim i këtillë, plot me altruizmë e me vetmohim, 
për herë të pare u-dëgjua në botë dhe shkaktoi një tronditje e 
një habitje të përgjithëshme. Ishtë mësuar bota e vjetër me 
porosirat morale të ngushta dhe egoistike të ligjit Mosaik e të 
doktrinavet pagane të vjetërsisë. «Sy për sy e dhëmb për dhëmb» 
predikonte ligji i Israel-it; «Njeri i mbaruar moralisht ësht ay 
q’u bën mirë miqvet, dhe keq armiqvet» (os an fthani tus men 
filus evergjeton, tus de ehthrus kakos pion) trumbetonte an'e 
mb’anë filozofija greke, që quhej si një nga doktrinat 
më të lartëra të kohëvet të vjetra. Ishte pra krejt e natyrëshme 
përshtypja e fellë, që ndjevi bota e atëherëshme nga predikimi 
madhështor i Nazoreut dhe me arësye të piote vrapuan të di- 
turit e vjetër të kërkojnë shpjegime e sqarime nga Krishti mbi 
kuptimfn e vërtetë të kësaj porosije të jashtëzakonëshme. Me 
anën e juristit Israel-it i a vunë pyetjen : «I<ush është i afërmi 
i im» Shpëtimtarit, i cili me anën e parabolës së Samaritit (Luk. 
X, 30-37) i u përgjegj kësaj pytjeje në një mënyrë filozoflke e 
jaslitëzakonisht njerëzore dyke thënë: I afërmi i ynë është çdo
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njeri që ka nevojë e q'è vuan, duhet f a  ndihmojnie materialisht 
me çdo mjet e me fèr'è fuqifè f  ona. Si mbas kësaj pra përgje- 
gjeje të Shpëtimtarit çdo njeri i çdo feje ose kombësije, i pasur 
ose i vobekët, i njojtur ose i panjojtur, nga vëndi i ynë ose 
nga vénde të huaja, ështe vllaj'i ynë dhe duhet t'a  përkrahim 
e t’a c'uarn pikërisht sic duam vehten bone.

** *
Po nuk ishte vetëm bota e vjetër q’u-habit dhe q'u-skan- 

dalizua nga kjo përgjigje njerëzore të Themelonjësit të fesë së 
vëllazërimit të popujvet e të dashurisë midis tyre.‘ Edhe sot 
për fat të keq shumica e njerësvet — bile dhe nga ata që mbu- 
ren si pasonjës së doktrinës së krishtere — nuk kënaqen me 
shpjegimet e Iisuit, po hyjnë dhe këta në dyshime, pikërisht si 
bota e vjetër për sa i përket kuptimit e realizimit të kësaj' po- 
rosije hyjnore. Egoizma, adhurimi i pamasë i vehtë-vehtës, si 
dhe vese të tjera të dobëta e t; ulëta nuk i lenë të fellojnë mirë 
në domëthënjen e lartër të këtij predikimi e të përpiqen t ' a 
zbatojnë këtë në jetën e tyre publike e private. Mundohen pra 
t’a shpjegojnë këtë porosi të lartër të Shpëtimtarit ashtu siç u 
pëlqen dëshiravet të tyre dhe në një mënyrë, ' mund të thomi, 
arbitrare e sofistike.

*

Si? Mund të jet’i afërmi i im (pyet i pasuri me një lloj 
kryelartësije) ky lypësi këtu, të cilit unë i hedh herë pas herë 
no një lekë, që t’a heq qafës e të shpetoj nga mërzitjet që më 
sjell rrug'ës? Natyrisht e kam për detyrë që t’i ndihmoj si i 
krishterë që jam; po as njeri me mënd nuk mund të kërkojë 
nga mua seriozisht, që t’a dua këtë si vèlia e si vehtën time ! 
Unë nga ana e ime mund fa  qua]' faférme atë q’ësbts në një 
sHkallë shoqërore me mua dhe q’është barabar me mua nga 
grada e nga fisi.....!

O Zot! (bërtet i krishteri fanatik). Nuk e kuptoj dot, se 
si mund të jetë i afërmi i im njeriu që është pagan ose Israel-it, 
njeriu që nuk nderon e nuk adhuron Perendinë f  ime. Si mund 
t’a dua e f a  kem si vëlla atë që nuk beson në fenë f  ime dhe 
që nuk pranon f  i afrohet Krishtit? Vetëm ay q’është i krishterë,
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vetëm ay mund të jetë i afërmi dhe vetëm këtë duhet t’ a dua 
si vehtën t’ ime !

Ç'thua? (pyet ushtari atdhetar). Mos duhet t 'a  quaj f  afër- 
më dhe armikun që lufton kundër atdheut t'im  ? Si mund t’ a 
dua atë, i cili është vërsulur kundër atdheut t'im ? Kuk mund 
pra të jetë ky i afërmi i im. Për mua i afërmë është vetëm 
bashkatdhetari që ka po ato ligje e zakone me mua dhe q’është 
gati, në rast nevoje, të derdhë dhe gjakun e tij për shpëtimin 
e atdheut; çdo njeri tjatër është i huaj për mua.

Po edhe keq bërësi e krimineli mund të jet’ i afërmi i im? 
(pyet me zemërim gjykatësi i rreptë) E kam për detyrë t’a dë- 
noj e t 'a  çduk këtë bishë f  egër, q'është një rezik i përherë- 
shëm për nderin e për jetën e qytetarëvet të mij. Si mund të 
ndjej dashuri vëllazërore për këtë kriminel, i cili do të përfitojë 
nga butësija e dashurija e ime, për të pregatitur gracka të reja 
dhe për të sulmuar shoqërin’ e ndershme dhe t' urtë? Një egër- 
sirë e këtillë s' ka se si mund të jetë e të quhet i afërmë dhe 
vëllaj i im.....

Kështu pra njerëzit, të pushtuar prej mendimesh egoistike 
dhe paragjykimesh të ndryshme, kanë nga një mendim të veçantë 
dhe i përgjigjen në mënyra të ndryshme pyetjes «dii është i 
afërml i im?». Njeri e quan t'aftërmë këtë, tjetri atë; ky mendon 
kështu për t' afërmin, ay ashtu etj. Ësht' e vërtetë se nofta nuk 
e çfaqin sheshit e me fjalë kuptimin e mendimin që kanë per 
mbi këtë pyetje; po në jetën e tyre praktike me anën e sjellje- 
vet e të vepravet të tyre, lenë të kuptohet qartazi, se si e 
shpjegojnë këtë parim të lartër.

** *
Po për ne, pasonjesit e Mësonjësit hyjnor, është i qartë 

kuptimi dhe interpretimi i porosisë së lartër «T'a duash t ’afër- 
min si vehtën fende»: është ay q 'i shpjegoi juristit Israelit 
Themelonjësi i doktrinës njerëzore me anën e parabolës së fa- 
mëshme të Samaritit. Për ne pra të krishterët çdo njeri është 
i afërmë : si bashkatdhetari ashtu dhe i huaji ; si i krishteri, 
ashtu dhe pagani; si i pasuri, ashtu dhe i vobekti; si miku, 
ashtu edhe armiku. Këtë na e porosi! Mësonjëst, këtë na e kër- 
kon pjesa hyjnore, me të cilën na ka pajosur Krijonjësi. ZbatimI



132 JETA KRISTIANE

i kësaj porosije nuk kërkon no një vetmohim të madh, ose no 
një sakrifivë të jashtëzakonëshme të ego-së. As pak. Të duam 
tjatrin si vehtën t'onë; d.m.th. kryesisht të duam vehtën t’ onë, 
e pastaj edhe tjatrin pikërisht si vehtën t’ onë. Është këjo një 
porosi morale e lartër, altruistike dhe njerëzore. Merrni me 
mënd, se çfytyrë do të marrë bota, në rast se përgjithësohet 
ky parim dhe zbatohet prej të gjithëvet. Do të çduket me një 
herë e liga dhe fatkeqësija; do të zgjidhen me një lehtësi të 
jashtëzakonëshme tërë problemet shoqërore, që mundohen më 
kot t’ i zgjidhin sistemet e doktrinat e ndryshme; shoqërija e 
njerësvet do të kthehet në shoqëri engjejsh; do të vijë në tokë 
mbretërija e qiellit dhe do të mbretërojë midis njerësvet një 
lumturi qiellore e një gëzim i patreguar.

Shpresetari.

MENDIME T ' ARTA

Një nga mekatat më të mëdha që kemi trashëguar, është 
dhe përtacërija e pakajdesija. Kj'o është toka më e përshtatësh- 
me për te mbirë çdo ligësi. Ay pra që do Va thyejë këtë ligësi, 
e pregata shpirtin dhe e bën banesë të niirë të virtytit.

* * *

Smira u-quajt me shumë ië drejtë ves’ e shpirtit shamë e 
drejtë dhe shum’ e padrejtë. Shum' e drejtë se dënon kryesisht 
atë q'është pushtuar prcj saj; po shum’ e padreftë, se dëshëron 
e këriion ëëmi/i e të tjerëvei, të cilët as një të keqe nuk i kan, 
bërë.

Punci c virtytit bëhen me lodhje e me inalidirne; e aia që 
nuk duan të lodhen e të mundohen, thonë se ësht’ e pamundur 
të kryen vepra që kërkon viriyti. Po këto janë arësye të pathe- 
melta, janë arësye vetëm e vetërn për të mbuluar përtacrin e 
plogëtin e tyre. Sepse kur vendosim të bëjmë nonjë të' mirë, le 
të kemi besim të patundur, se ndihma e Zotit do të na vijë pas, 
që të plotësojë e të bëjë atë q’ është e pamundur për neve.
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„Feja e krish tere  ësh t'p jo  q’i jea n jeriu t kuxim, faqi 
dhe ngushëllim në kohë hidhëritnesh e v uajtjes“.

(S. CONKLIN).
„Besiroi në një Perendi që na do e që kujdesohet 
për neve, i jep shpirtit fuqi të ltiadhe për të  dtrruar 
mjerimef e fatkeqsit e kësaj je te “.

(S. CARNOT).

Po roli i fesë, sikundër u-çvillua gjer' e gjatë nga kjo 
shtyllë, nuk kufizohet vetëm në plotësimin e nevojavet shpirtë- 
rore e mendore të njeriut, as në përmbushjen e dëshiravet më 
fisnike të zemrës së tij; ushtron dhe një tjatër rol mirëbërës e 
shpëtimtar : U jep njerësvet fuqi shpirtërore, që të durojnë mje- 
rimet e kësaj jete dhe është ëngjëll i vërtetë ngushëllimi në raste 
hidhërimesh e vuajtjesh.

Jeja që kalojmë në këtë botë nuk është për fat të keq e 
stolisur vetëm ‘ me lulc gëzimi e kënaqësije; bile më e 
shumta rrugë e saj është mbjellë me ferra e me gjemba, që na 
çpojnë e na plagosin or’ e çast; e këto gjemba ì shkakëton në 
pjesën më të madhe njeriu vete, i cili për fat të keq nuk per
der si duhet virtytët e dhuratat shpirtërore të çmuarshme, q’ i 
ka falur Krijonjësi i gjithësisë. Nga ky shkak kuçedra e ligësisë 
q’ e ka çerdhen e saj në natyrën e dobët, në natyrën shtazore 
të njeriut, ngreh kryet shpesb herë me gëzim e me tërbim ië 
jashtëzahonëshme, përleshet me tiatyrën fisnike e hyjnore të tij, 
e mund këtë dhe e rrëzon shumë nerë, sundon e dominoti për- 
kocësisht, ngazëllohet për gërmadhat morale qe solli ndër njerë- 
zit e mburet për triumfin infernal e satanik, që pati dyke luftuar 
kundër së mirës, kundër pjesës hyjnore të njeriut..........  Kështu
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pra fillon mbretërija e fuqivet të Ferrit dhe vepron me tërbim 
të pafrenuar, dyke u-përpjekur pa pushim të ndalojë ose të vo- 
nojë plotësimin e dëshirës së Zotit dhe ardhjen e mbretërisë së
qiejvet në këtë botë..........  Çpifja dhe nakari mbretërojnë në
shoqëri e krijojnë viktima të shpeshta e të shumta; padrejtësija e 
grabitja lozin rolin e tyre të dobët në jetën publike, si dhe n' atë 
privatë; çnderimi e imoraliteti kanë vendosur fro.nin e tyre ne- 
për banesat e klasevet të ndryshme të shoqërisë; ndiqet njeriu 
i ndershëm e i mirë dhe shpesh kjo ndjekje vazhdon gjer në 
çkatërrim e në çdukje ; dënohet i pafajshmi ; grabitet i pafuqish- 
mi : e humbet të drejtën njeriu pa mbrojtje e pa përkrahje; pë-
son dhe vuan njeriu i virtytit dhe i parimeve morale.......

* * *
Shëkojeni këtë punëtor të mëndjes ! është njeri i detyrës, 

njeri i ndershëm, njeri që jeton e që vepron si pas parimesh e 
aksiomash morale, që kanë një auktoritet e një vlerë të përje- 
tëshme. Mirë po lartësija e tij morale lind nakar e urejtje; ngri- 
hen ktmdër tij piane satanike; mbahet neper gojë si njeri imo- 
ral e i dobët; ndiqet pa pikë tnëshire; poshtërohet pa pikë 
drejtësije dhe vuan e pëson i shkreti për.të vetmën arësye, se 
ka qënë i ndershëm dhe ka dashur të punojë e të jetojë si pas 
kërkimevet të virtytit e të moralit !

Ja i pafajshmi ! Viktim' i çpifjevet të dobëta ose i gabime- 
ve të drejtësisë njerëzore paditet rëndë, zvarroset nëpër burgjet 
dhe dënohet si një gjakpirës e kriminel i keq; më kot mundo- 
het i shkreti të provojc sc ësht’ i pafajshëm, se ëslitë njeri i 
ndershëm dhe se as një nga akuzimet nuk i përgjigjen së 
vërtetës ; më kot; drejtësija e njerësvet e dënoi, e stigmatizoi 
dhe i mjeri njeri po dergjet ne burg bashkë ine vrasësit e me 
keqbërësit, duke e lënë familjen e tij në mjerim e në vuajtje....

Është familjar i ndershëm dh.e primi i lumtur; gëzimi i tij 
është të krijojë një familje me virtyte e ine ndjenja fisnike, njc 
familje me të vërtet të krishtere ; për këtë qëllim të shenjtë pu- 
non e mundohet dit’ e nate, dyke mos ndjerë as më të voglën 
mërzitje e lodhje ; është i lumtur kur ktbehet në shtëpi dhe kur
mer erën e ëmbël të armonisë c të dashurisë familjare.......  Po
mjerisht! kuçedra e nakarit e të ligësisë ngriti planet e saj sa-
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tanike ; diskreditoi emrin e pastër të kësaj familjeje; ja ngjiti 
njollën e ndotur të çnderimit dhe prishi e çkatërroi Itrmturin' e 
gëzimin e prindërvet fatkeq. Kështu pra atje ku më parë mbre- 
tëronte gëzimi dhe kënaqësija, atje tashtu hidhërimi e vuajtja
shpirtërore ka përhapur hijen e saj t' errët e të mallëkuar!....

Vështrojeni më në fund këtë njeri të krusur, q'është një 
skelet e një hije e vërtetë! Gjer dje bota i kishte zili dhe 
shkonte si një nga më të lumturit njerës në këtë botë; as gjë 
nuk i mungonte: as pasurija, as fama, as diturija. Po vdekja e 
pamëshirëshme sulmoi këtë shtëpi dhe i rrëmbevi djalin në 
lulen e moshës, dyke mbjelle kështu vaj e lote të pashtëruar, zi 
e hidherim të pashëruar.....,

Jemi pra dhe jetojmë të rrethuar prej shtërgatash të furi- 
■ihme; vaia t'egëra na sulmojnë nga të gjithë anët dhe përpla- 
sen me tërbim mbi ne, dyke na goditur, dyke na dëmtuar; që 
të thomi shkurt, jemi sì nepërka t' egëra që kafshojmë dhe që 
kajshohemi, që plagosim e që plagosemi, që dëmtojmë e që 
dëmtohemi pa kursim e pa pushim. S' ka erdhur; si duket, ko- 
ha e triumfit të së mirës ; S’ka ardhur dita e çdukjes së ligësisë 
nga bota; feja e dashurisë dhe e vllazërimit nuk ka sjellë akoma 
pemët e saj t’ ambëla e shpëtimtare. Njerëzit e shkretë janë të 
dënuar të pësojnë e të vuajnë kush e di edhe për sa kohë !

Po gjer sa të çduket ligësija dhe të vijë mbretërija e qiej- 
vet në këtë tokë, kush do t' i ngushëllojë njerëzit e mjerë dhe 
kush do t'u  japë fuqi, për të duruar e për të përballur mjerimet 
e shumta të kësaj jete? KusIt do t’ i mbushë me durim e me 
shpresë? Ku do të gjejë prehje dhe ngushëllim punëtori i nder- 
shëtn dhe i detyrës, që ka rënë viktimë çpifjesh të pathemelta 
dhe që ndiqet e vuan nga padrejtësija q’ i është bërë? Ku i 
pafajshmi që dergjet nepër burgjet nga gabimet e drejtësisë 
njerëzore? Ku familjari i ndershëm q'u-stigmatizua me njollën 
e turpit prej veglavet e organevet të Ferrit? Ku më në fund do 
të gjejë ngushëllim prindi i shkretë, që pa djalën t 'i  fluturojë 
nga gjiri i tij në. mes të lules së moshës e në. mes të shpresa- 
vet e t' ëndravet që thurte rreth tij ?
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As gjëkund gjetkë përveç se në doktrinën hyjnore të atij 
që predikoi se «syri i drejtësisë» i sheh të gjitha ; se e liga 
jetën e ka të shkurtër ; se fuqija e padrejtësisë njerëzore është 
provizore dhe se do të vijë dita kur do të çkëlqejë e drejta 
dhe do të vihet në vënd nderi dhe vlefta e njeiiut q’u muar 
nepër këmbë e u shkëlmua keq nga çpifja e nga nakari. As gjë- 
kund gjetkë, përveç se në Ay që tha «Jatn perendi i të gjallë- 
vët dhe jo i të vdekurvet «dhe» Ay që beson në mua, edhe 
pas vdekjes do të jet’ i gjallë e do të jetojë». As gjëkund gjet- 
kë; përveh se në gjirin e fesë, q’ i forcon të mjerët në vuajtjet, 
q’ i mbush me shpresë e me durim dhe q’ i ngushëllon pa masë 
në raste vdekjesh e ngjarjesh të hidhura.

MEND1ME T’ ARTA

Më të shumtën e herës më parë çfaqet hidhërimi dhe 
dhëmbja e pastaj vjeti prehja dhe ëmbëlsija, Po hidhërimi që 
vjen përpara i bëti më të ëmbëla ngjarjet e mira dhe të kën- 
dëshme, që mund të na ngjasin. Dhëmbja pra e hidhërimet e 
kësaj jete kanë për f  a bërë më të këndëshme lumtërin’ e Paraj- 
sës për ata q’ i durojnë me besim të patundur te Kryetari i 
dhembjes q’ është Krishti vetë.

Kur mundohesh të mbulosh gabimin t ’ ënd me një gënje- 
shtër, është një lloj sikur të zëvëndësosh tij'ë njollë të rrobës me 
një vrimë.

Shpesh herë ankohemi dhe thomi se jeta e jonë është e 
shkurtër dhe ditët i kemi të pakta; me gjithë këtë ne po i lemë 
të kalojnë në këto e të çduketi. si kur të mos mbaroheshin kurrë.

S h p r e s ë t a r i

* * **



PREDIKIMI I MUAJIT

•j

1
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Gjergjesinët i luten Iisutj të iknjë. Nuk e pranojnë. I mby- 
llin dyert. E dëbojnë. Krishti i dëbuar ! Ësht typi më i njojtur, 
tnë i zakonëshëm, që qëndron më afër nesh. Ësht sikur t' i 
mbyllin nxënësit klasën profesorit. Të sëmurët të mos pranojnë 
mjekun. Dhentë bariun. Marinarët kapidanin. Ushtarët gjenera- 
lin. Dita diellin. Gruaja të mbyllnjë derën e burrit.

Udhëtar hyjnor! Sa të njoh në këtë qëndresë! Njerëzit 
nuk dijnë ç’ bëjnë. Kanë frikë ndofta dritën, qërtimin, përpje- 
kjen, jetën e Iartë. Për të mos u trubulluar atyreve gjëndjen 
tragjike, të luten të largohesh nga kufiri i tyre.

** *
Le-na të qeta në pasionet t' ona, në shijimet t’ ona. Le-na 

të rojmë këtë jetë të ulët me të cilën jemi mësuar. G ! Ato që 
kërkon Ti Krisht, duan mundime; janë sende që ne s’ mundemi 
t’ i bëjmë. Le-na të qetë, Çka në se vërtitemi në lucë.

Ata i kënaq jeta lëndore. T' i binden një ligje më të lartë, 
si teli i violinës, të vihen ndën armonira, të tendosen, dhe në 
e lyptë nevoja për shpëtimin e tyre të zgjatjn duart mbë një 
kryq, siç thoshte ay, për misionin e lartë të njeriut në këtë 
botë, këjo s’është për t’ a; mundet të jetë ndofta për të paktët. 
Shumica nuk e duam Krishtin. Duam të mbetemi atje ku jemi, 
në mjerimin t'onë, në të metat t'ona, në vogëlsirat t'ona, në 
derrat. I kthejmë kurrizin Kjishtit. E dëbojmë.

*Ks *
Nuk na pëlqen asnjc përpjekje, nuk na pëlqen asnjë ndë- ■ 

rim. S'ësht kollaj të vihemi ndënë një dishiplinë. S'mundemi
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t' i duam njerëzit, siç e lyp Ay. Jemi të kënaqur brënda vetes 
s' onë. Ay na flet për triumfin e fuqivet shpirtërore, ne nuk 
jcmi për fluturime të këtilla. Na flet për një ideal, i ciLi ësht 
zhvillimi i fi'qivet njerëzore. Por këjo lyp përpjekje, lyp jetë të 
re. S' ësht për ne. Jemi të lodhur, të dobët, të lidhur me za- 
konet t’ ona. Jemi të kenaqur ashtu siç jemi. I lutemi të mos 
hyjë në qytetit t’ onë. Jemi Gjergjesinët. I<emi derrat t’ anë, le 
t’ i ruajmë mirë. Kemi interesat t’ ona, trembemi se mos preken.

Mos na flitni shumë për Krishtìn. Mos na e kujtoni jetën 
e përjetëshme. Mos na thoni që njeriu në këtë botë ka në 
brëndësirën e tij diçka si një copë të qiellit, që në shtamën e 
sajë të hollë fsheh ujën e pavdekësisë. Jemi pakë gjë, dhe kemi 
frikë mos t' a humbasim edhe atë të paktë që kemi. I Iute mi 
Krisiitit të mos hyjë ndër zemrat t’ ona.

Nuk presim asgjë më tepër nga këjo jet’ e jonë. S' kemi 
fuqinë t' a përdorim për diçka më të lartë, t’ a sakrifikojmë, t' a 
japim për një qëllim të shenjtë, siç thotë Ay, për të ndriçuar e 
për të shenjtëruar të tjerët. Nuk ndjejmë të dalin nga vetja e 
jonë fletè për të fluturuar për një diçka të lartë.

Na flet për pavdekësinë. Ç’ mundemi të kuptojmë ne prej 
kësaj ? Jeta e jonë kalon më sbpejtë dhe se lulja e arës. Rrëm- 
behemi pa pritur, s'arimë të shohim e të shijojmë asgjë, të tëra 
tia kërcënohen. Të tërë ikim, të tërë ndahemi. Jemi nje hije, 
jemi një ëndër, një fletè që e heth era, një përralië. Sahati i 
ynë shenon minutat, orët, kohën ; nuk shenon përjetësinë. Ditët 
t’ ona na i bënë të matura, shpirtet t’ ona të zbrazura.

*
Bile njerëzit e kohës s' onë, të mbushur prej çqetësimit 

dhe agonisë, të ngarkuar me sende të tepërta, që lëvizin kupën 
e jetës dhe e pijrië si një ilaç, të mbytur brënda në nërvozite- 
tin e tyre, në babylonin e ideravet dhe çqetësimin për të ne- 
sërmen, s' e kanë aspak fuqin për të dëgjuar Krishtìn, i cili u 
vjen në avlli dhe u troket në derë. Nuk i çelin.

❖ *
*

Njerëzit e kohës s’ onë ndryshuan rrugë. Gjëra të mëdha 
oga drita e Ungjillit nuk marrin vesh. Flamuri i tyre ësht: të 
dobëtit të bëjnë me një anë. Hapni udhë të kalojë forca. Lypin
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që të nginjen instiktet e egoismës, jo të bashkëpunimit. Sa vieti 
jeta e njeriut? Dy grame barut. Si munden pra këta ta dëgjoj- 
në Krishtin?

Ata s'ndjejnë dhimje për gjindjen, kurse Krishti thotë : më 
vjen shumë keq për gjindjen. Jerusalem, jerusalem që vret pro- 
fetët dhe u bie me gur të dërguarvet të Zotit ! Sa herë kam 
hashur të mbleth fëmijt e tu, siç i mbledh klloçka zogjt e sajë 
në kohë rreziku dhe ju nuk deshëtl

Si do t ' a pranojnë Krishtin njerezit e kohës s’ onë, kurse 
Ay thotë: Ay që nuk mbleth bashkë me mua, prish?

*
* *

VLLA I DASHUR.

Ndë ka kohë kur Ungjilii duhet t 'i  vihet vesh më tepër, 
këjo ësht koha e sotshme. Njeriu duhet të kthehet në udhën e 
tij natyrale. Të ndjejë etjen e një jete më të lartë. Etjen e një 
bukurije që ësht përmbi çdo tjetër bukuri, e një drite që ësht 
përmbi çdo tjetër dritë. Të dashurojmë Krishtin, i ali përvëlo- 
hej nga etja e dashurisë për njeriun, ndonësë ky i fundit nuk 
e donte. Këtë etje ndjente, kur sipër nga Kryqi thoshtë: 
«kam etje» !

«Kam etje» duhet të thërresë dhe çdo shpirt. Në këtë 
botë asnjë dashuri nuk kënaqet. Ndjejmë në vetën t’onë një 
diçka që nuk pushon e nuk zbutet. Po të mësojmë të duam 
me gjithë zemër njerëzit, atëhere do të dëgjojmë në vetën t' onë 
oshëtimën ë përjetësisë.

Zemra, e jonë na shtyn drejt infinitetit. Këjo ësht etja e 
jonë më e thellë. Ndjejmë në vetën t’onë një diçka që nuk ka 
kufi. Dëshërojmë një përsosuri, një zgjim. Edhe këjo përsosuri 
ësht Perendija. Dhe ky zgjim ësht Ungjilli.

■ • ' * '* *
Në e ndjefshim këtë dashuri, e vumë Krishtin në zemrën 

t’onë. Nuk i a mbyllëm dyert. Nuk u ngjamë Gjergjesinëvet. 
Nuk mbetëm në vogëlsirat t'ona; në të metat f  ona, në derrat. 
Nuk u-mbyllëm mbrenda vetës s'orië. U-ngjeshmë për një diçka 
të ndriçme. U-pregatitmë për një «përpara». 1 vumë jetës një
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qellim. Do të jepeni pas një misioni. Mësuam që shpëtimi s'vjen 
vetiu, Do t’a kërkojmë e do të përpiqemi për të. Do t'a fitojmë 
se kemi Krishtin me vete.

Na e dhanë dritën, jo q ë t'a  vemë ndënë shinik, por sipër 
kandilit, që t'u ndritnje atyre që hyjnë. Krishti tha se jemi 
drit' e botës, se jemi kryp' e dheut. Edhe i lumëroi të butët e 
paqëdashësit, të kulluarit e të përsekutuarit. Do të bëhen dritë 
për të tjerët. Nuk do t’a dëbojmë Krishtin. Nuk do t'ia mbyilim 
dyert. Do t'a  lemë të hyej në qytetet t'anë, në zemrat fona.

*
❖  sfs

Udhëtar i Perëndishëm! E dijmë më, që Ti je udha, e 
vërteta dhe jeta! Pa hyrjen t' ëndë humbasim. Eja të qëndroshë 
pranë nesh në këto orë të vështira. Të na çlirosh nga ngasjet 
dhe të na pastrosh nga fajet. Të qëndrosh pranë fëmijvet f  anë, 
të kenë mendjen nga vet ëndrimet e tyre e të kota, nga fjalët 
e bukura të mikut të tyre si dhe nga librai pornografike që 
çkatërojnë trupin dhe shpirtin. Sa shigjeta nuk qëndrojnë të 
ngrehura kundër nesh. Shpëtona nga arqët e tyre. Ruajna nga 
sfurqet që dalin pranë nesh kur po flejmë. Ruajna nga orët 
dinake! B.

MENDiME T ’ ARTA

Kalon dite defrimesh e gè zi mesh? Beju gati që tè pètba- 
llosh nafta shpejt, nofta von'è, dhe ditè liidhèrimesh e vuajtjesh. 
Nuk ka vere qè tè mos sjellè pas dimrin, as ditè qè tè mos pa- 
sohet prej natès; ashtu pikèrisht s ’ka njeri nè kètè botè, qè tè 
mos kalojè gjatè jetès sè tij kohè tè Liga dhe plot me hidhèrime 
e çqetësimc.

$ «❖
Ay qè pushtohet prej urejtjes e prej hakmarjes pèson si 

njeriu qè hedh hirin neper ere tè forte e tè kundèrtè : hiri do 
tè kthehet, do Va mbulojè, e do f i  hxjerrè sytè.



S h ty lla  e  të  r in jv e t

ATA QË S ’ KANË PARË
Kur u-çfaq Sbpëtimtari pas ngjalljes nër nxënesit e Tij, 

Thomai nuk ishte me ata. As nuk besoi që është i gjall Zoti. 
Pas tetë ditësh — kur ishte dhe Thomai atje — Zoti Krisht u 
çfaq përsëri, Thomai i turpëruar tha: «Zoti itn dhe Perendia 
ime», lisuj i tha a tij: «pasi më pe, o Thoma, besove. Lum ata 
që s’pane e besuan» (Joan 20.28).

O, në sa plaga të gjalla të shpirtevet djaloshare vuri dorën 
Zoti me lcëto fjalë ! Aqë e aqë të rinjsh psherëtijnë në luftërat 
e kohës djaloshare. Zot, Zot, do të donja të besonj. fë besoj 
sic dinja të besonja kur isha nxënës i vogël me pantallona të 
shkurtëra. Do të donja të pranoj dogmat e fesë s' onë me 
thjeshtësin naive, me sinqeritetin e vërtetë, siç dinja të besonja 
n' atë moshë të vogël të fëmijërisë. Por më kot. Nuk ecën. Të 
tjera e të tjera mendime m’ a largojnë mendjen, të tjera e të tjera 
orizonte çelen para syvet të mi. O, sikur të mundësha edhe unë 
<të shoh». Të shoh që në Kungatën e Shenjtë je Ti prezent. Të 
shoh që Ti je me të vërtetë Biri i Perendisë. Të shoh që ek- 
ziston shpirt, jetë e përjetëshme, çpërblesë e përjetëshme...

Kështu çqetësohen dhe turbullohen shpirtët e shumë stu- 
dentëve të mirë. Bir, në se edhe ti do të arrijsh në një të këti- 
llë gjëndje të turbulltë shpirtërore, sili nër mend fjalët e Zotit: 
«pasi më pe, o Thoma besove; lum ata që nuk më pane e besuan».

Shumë sende ka në këtë jetë që ne s 'i kuptojmë; janë 
pastaj dhe shumë të tjera që as na shkojnë nepër mend fare; 
por atë që shoh prej Zotit t' onë Jisu Krisht, më ësht e mjaftë
për të besuar ç' ka nuk kuptoj në të. Qjer sa dhe «fetari
pedagog francez Rousseau të thotë : «Por a është e mundur të 
jetë vetëm njeri ay për të cilin na tregon Ungjilli? Vali kështu 
flet një fanatik fetar, ose një kryetar partije, lakmonjës i lavdi- 
së? Sa butësi ! Ç’pastërti morale! Sa gjallëri prekëse në doktri- 
nën e tij ! Ç’ zotërim i vet-vetes ! Ç’ kthjelltësi dhe sa fuqi bin-
dëse në përgjegjet e Tij ! Ku është buri, ku i dituri, i cili të
dijë të punojë, të vuaj dhe të vdes si Ay, pa dobësi dhe pa
rëndësi....  Në se jeta dhe vdekja e Sokratit kanë qënë të për-
shtatëshme me një filosof, atëhere në personin e Krishtit na ç'fa- 
qet jeta dhe vdekja e një perëndie».



142 JETA KRISTIANE

Në luftë ushtarit shpesh herë i takojnë detyra, qëllimin e 
të cilavet s' është në gjëndje që t' a kuptojë. Ç'ka. Ay ka për të 
plotësuar pa dyshim urdhërin e komandantit, se në momentin kur 
ushtari fillon të vërë më dyshim fjalën e komandantit të tij, 
lufta ësht po thuaj dhe e humbur. As te mua nuk është e mun- 
dur të tronditet besa ime në personin e komandantit t ’im, Zotit 
Krisht; sepse po të fiiloj të dyshoj për fjalët e Zotit, e kam 
humbur luftën e madhe të jetës. «Unëe di kujt i kam besuar 
dhe jam i sigurtë». Keshtu do të përgjigjem sa herë ka për të 
takuar ndonjë kundërshtim ose ndonjë dyshim o zor pèrsa i 
përket fesë në këndimin t' im, në librat e mia shkollore ose nga 
goja e të njojturvet të mi në shoqëri. «Vërtet, nuk thelloj krejt, 
ç’ kuptim ka ky ose ay mësim i fesë s ' ime... por ç' ka... unë e 
besoj ! E besoj pse Zoti ka thënë : «lum ata që nuk pane dhe 
besuan».

Kejo ka për të qënë përgjigja e ime e parë.
Natyrisht : nuk do të kënaqem me aqë por do të përpiqem 

të gjejë, do të pyes atin t' im shpirtëror, do të këndoj libra ku 
flitet gjër e gjatë mbi fenë t ' ime.

Por as këjo s’ është e mjaftë. Unë dua të besoj — po. Dua 
të forcoj besën dhe me argumenta të llogjikës — po. Por për- 
mbi këto të gjitha, dua të zbatoj besën në jetë, dua të rroj pas 
besës. Të rroj ,pas besës s’ ime të shenjtë me bindje, kryelart 
për të. Në momentin e parë të zgjimit t ' im me këtë besë i fai Atit 
qiellor mundimin t' im të tërë ditës. Në lutjen e mëngjezit them 
bukur e me vëmendje «Simbolin e besës». Ditën, nëse më vjen 
ndonjë ngasje, them : «Jo o Zot, nuk besoj» ! Kur kam shumë 
punë dhe kur detyra është e rëndë them : «Po o Zot, e kryej, 
sepse besoj» !

Kështu le të ndritnjë, bir’ fytyra e shenjtë e Zotit t' onë 
Jisu Krislit në jetën tende dhe në shpirtin t’ ënd dhe atëhere ke 
per të kaluar përmbi dyshimct dhe përmes luftëravet më të 
rënda të jetës, pa lotuar ashtu siç kalon kapedani mbi detin e 
trubulltë. Zogu këndon dhe kur dridhet dega nënë të, se e din 
që ka krahë. Sikur bota e tërë të tronditet nënë ty, ti do të 
mbetësh i pa thyer, në ke. zakonin të falesh e të kesli besë të 
fortë. Fatu gjithënjë me fjalët e të lumturit Augustin : «.Në,kra~ 
hët e shpëtimtarit firn  dua të rroj dhe dëshiroj të vdes». Atë- 
here dhe mbi varrin t’ ënd do të mundin ndonjë herë të shkru- 
hen fjalët e bukura që janë shkruar mbi varrin e Newman-it, 
prelat i çquar: «iku që nënë hijen të mund të shohë realitetin»



Nga kryeveprat e Gojartit
I. Të pajtohesh me arm ikun shpejt e pa vonesë

'' E soili rasti.ose nevoja të bëhesh armik me t'afërmin t’ënd? 
Përpiqu t ' a çdukësh armiqësin dhe të pajtohesh me armikun 
shpejt e pa vonesë ; bile, në qoft' e mundur, pajtimi të bëhet 
pikërisht atë ditë, kur u shkakëtua zënëja dhe grindja. E di pse? 
Se sa më vonë i a zgjat dorën armikut, aqë m 'i vështirë bë- 
het pajtimi. Shih se ç’ bëhet me kockat e trupit, kur këto dalin 
nga vëndi i tyre: në qoftë se i sjellim në vëndin e tyre me një 
herë pas aksidentit, kjo punë bëhet shumë lehtë dhe pa no një 
dhëmbje të madhe; po në rast se këto qëndrojnë larg vëndit 
të tyre për një kohë të gjatë, atëhere vendosja e rregullimi i tyre 
bëhet me vështirësi të madhe dhe shkakëton dhimbje e mërzitje 
të torta.

Kjo pra pikërisht ngjet dhe me ne: në se pajtohemi me 
një herë me armiqtë, kthehemi lehtë në miqësin' e vjetër pa 
përpjekje e mundime të mëdha; po në qoftë se lemë të kalojë 
shumë kohë, atëherë pajtimi behet i zorëshëm ; na pushton një 
lloj turpi e drojtjetje, skuqemi e mërzitemi jashtë masës, sa he- 
rë na këshillojnë të pajtohemi me armikun t' onë ; shpesh herë 
bile nuk guxojmë as të çfaqemi vet përpara armikut, po kërkoj- 
më ndihmën e mikut t' onë, që të na shpjerë te armiku e të 
ndërmjetsojë për çdukjen e armiqësisë...

Dyke ditur pra tërë këto, piksëpari le të mundohemi të mos 
shkaktojmë grindje fare e të mos bëjmë as tnjë armik. Po në 
rast se vjen armiqësija për njerën arësye ose për tjetrën, atëhe- 
re pa një pa dy duhet të pajtohemi pa vonesë, e, në qoftë' e 
muudur, q'atë ditë; sepse po të mbajë armiqësija ditën e dytë 
e të tretën, kjo sigurisht ka për të sjellë të katërtën, e kjo të 
pestën, gjer sa të shtohen e të shumëzohen ditët e ftohtësisë 
dhe t’ armiqësisë. Se, sikundër thamë dhe më sipër, sa më te- 
për e shtyjmë pajtimin, aqë më i vashtirë bëhet ky dhe më i 
mërzitur, nga shkaku se ndjejmë një drojtje e një lloj turpi. Po, 
velia i dashur, a duhet të kesh turp e të skuqesh, kur i afro- 
hesh armikut, kur e hedh prapa hrahëvet pa drejtësinë që të
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bëri ky, dhe në vend të armiqësisë i propozon paqe, pajtim e 
miqësi? Përkundrazi; një përçapje dhe një veprim i këtillë është 
për ty një lavdi e madhe, një fitim e një thezar që nuk çmohet 
dot; se ti me një sjellje të këtillë njerëzore dhe fisnike-do t ' a 
çarmatosësh armikun t'ënd, i dii sa do zemër-gurë që të jetë, 
nuk mund të mos ndjenjë nderim e një simpathi për personin 
t’ënd aqë të lartër e aqë fisnik; me një herë pra do të prano- 
jë miqësinë q’ i proponón ti, dhe do të bëhet paskëtaj një nga 
miqt e tu më të dashur ë më besnikë. Përveç kësaj edhe tërë 
ata që do të ndodhen pranë e do të shohin ose do të dëgjojnë 
veprën t' ënde të bukur, do të të lavdërojnë e nuk do të pu- 
shojnë së mbajturi në gojë për mirë emrin t’ ënd. Më në fund 
në rast se njerëzit për arësye të ndryshme nuk do t' a çmojnë, 
si duhet, sjelljen t' ënde; Zoti q’ i sheh të gjitha sigurisht do 
t’ a pëlqejë punën t’ ënde, do të të lavdërojë Ay e do të të kuro- 
rëzojë me kurorën e Tij të paçmuarshme.

2. Vlera dhe fuqija e epshevet (voluptetëvet)

Dëfrimet e epshet e paligjëshme të jetës nuk kanë as një 
ndryshim nga ëndërrat e nga hijet. Se kënaqësija truporë çdu- 
ket e shuhet, pa marrë akoma fund mekata ; kurse dënimi që 
vjen pas me një herë, vazhdon për herë dhe s’ ka mbarim. Gë- 
zimi pra trupor mbajti një kohë fare të shkurtër, kurse hidhëri- 
mi mbetet për jetë. Kështu janë, O vëllezër, gjërat e kësaj bote: 
të përkohëshme, të pa sigurta, të kota. Nuk më thua : Çgje të 
kësaj bote e quan ti si më të saktë? mos është pasurija? Po 
kjo, siç na mëson prova e përditëshme, rishqct e ikën shumë 
shpejt; bile shpesh bere në një dit’ e sipër çduket ajo nga duart 
e të pasurvct. A po mos është iavdija, fama dhe emëri i mirë? 
As pak. Se kjo, më e lehtë dhe nga flytura shkon e çduket pa 
ardhur mirë akoma....

As gjë pra nuk csht m’ e vlefslime se shpirti dhe kcnaqë- 
sit shpirtërorc. Këtë c dijnë dhc ata më të paditurit fare. «As 
gjë nuk mund të barazohet me shpirtin» thoshnin dhe ata që 
nuk bcsonin në Perëndin’ e vërtetë. E di mirë se nuk zbresim 
me fuqi të mjattë në ndeshjen kundër së ligës ; gjithashtu pra- 
noj se janë të forta flagët e epshevet që na rrethojnë or’ e çast-
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Po në qoftë se i thomi armikut «Largohu prej nesh dhe shko 
në greminë, se ne nuk do t' u bindemi kurrë epsheve dhe nuk 
do të bëhemi sherbëtorë të verbër të tyre»; e në qoftë se një- 
kohësisht i shtjemë syt lartër dhe kërkojmë ndihmën hyjnore 
atëhere Shpëtimtari pa pikë dyshimi ka për t' a shojtur flagën 
që po na djeg e na përvëlon dhe në mes të kaminës do të dër- 
gojë një vesë shpirtërore aqë të fortë, sa të mos mund zjarri 
të prekë as mendimet, as ndërgjegjen t' onë. Vetëm duhet t’ i 
hapim sytë dhe të kemi kujdes, se mos në vehtë përvëlojmë 
vehtën t' onë. Se edhe në luftën e njeriut me veset e tij ngjet po 
ajo që shihet edhe nepër luftërat: Shpesh herë d. m. th. kun- 
dër qytetesh e fortesash të torta s’ka mundur të bëjë gjësend 
as ushtërija e armikut, as armët, as mjetet e tjera të tij; po një 
tradhëti e dobët që mund t' a bëjë një ose dy nga qytetarët e 
këtyre qytetëvet, shpesh herë i a ka dorëzuar armikut qytetin 
ose fortesën pa humbje e pa mundim. Kështu pra ngjet dhe 
me ne : gjer sa nuk na tradhëton no një nga mendimet t' ona 
të mbrëndëshme, me kot do t’ i ngrerë maqinat e tij kundër 
nesh armiku i jashtëm.
3. Si të sillemi me ata që mekatojnë

Hyri dikush në mëkatë e në gabimc ? Le të mos zemëro- 
hemi kutidër tij dhe le te mos i afrohemi të ndezur e të ina- 
tosur. Përkundrazi, sjellja e jonë kundrejt tyre duhet të jetc si 
ajo c mjekëvet. Ç’bën me të vërtct mjeku, kur vjen te i sëmu- 
ri ? Nuk i bërtet ĵ ëtij as kërkon t’ a ngrerë nga shtrati me zc- 
mërim e me qortime, po me fjalë V ëmbëla, me këshilla e me 
lutje mundohet t'ia  japë barërat e t’ a shërojë.

Këslitu pra pikërisht le të veprojmë dhe ne, kur kemi pcr- 
para një mekatar d. m. th. një të sëmurë nga shpirti ; t’i flasim 
me mënyrë të butë, t ’a këshillojmë me dhëmbje e nië në fund 
dhe t' i lutemi vëllazërisht... Zemërimet c qortimet do të ishin 
në vënd, vetëm në rast se kryenim detyrë gjykatësi ; po gjer sa / 
dëshirojmë me gjith zcmër shcrimin e mekatarit, duhet çdo sak- j 
rificë të bëjmë për atë; bile do té propozonja dhe gjynjet t’ ia 

\  prekim e t’ ia puthim, mjafton t’ arrihet qëllimi i shenjtë d. m. \  
Mh. shërimi i një shpirti të sëmurë.

__________________ JETA KRISTIANE

Përkth. prej 
Shpresëtarit



Nëna e Shatobriand-it
(Me qenë se nëna lot një rrol të rëndësishëm në punën e 

ritjes së fëmijëvet, e quajmë të dobishme të shkruajmë në re- 
vistën t’onë për disa fytyra të.çkëlqyera nënash, me bindje të 
plotë se do të përtitojnë nga këto këndime nënat shqipëtare.)

«Nënës s ' ime i detyroj lavdinë dhe lumturin’ e jetës s ' ime, 
sepse asaj i detyroj shpesëtarinë t' imë» thotë auktori i famë- 
shëm i Shpirtit të Krishtërimit.. Sa herë e ze në gojë t'ëmën 
dhe kujton virtytet e saj, e quan «engjëll» dhe «grua të shenjtë>.

Nëna e Shatobriand-it çquhej veçanërisht për zgjuarësin' e 
mëndjes dhe për një fuqi fandazije të jashtëzakonëshme, të ci- 
lën auktori vetë e karakterizon si të mrekullueshme. Që në vo- 
gëli pati një përkujdesje edukative të fortë: Gjyshja e saj—një 
grua e lartër q’ ishte edukuar vetë në institutin e famëshëm të 
Shën Kiros—u-dha me mish e me shpirt pas ritjes së mbesës, 
dyke i dhënë për të kënduar sidomos nga veprat e Fenelon-it, 
të Racinës e të Zonjës Sevinji. Përveç fandazisë së fortë, ish' e 
pajosur dhe me një kujtesë të çuditëshme : çdo gjë që dëgjon- 
te ose që këndonte, e bënte me një herë mali dhe nuk e ha- 
rronte kurrë; përveç kësaj, mbante mënd dhe mund të thoshte 
me.gojë. rrëfenja të tëra. Këto vetija i trashëgoi nga e ëma, siç 
dihet, dhe Shatobriand-i.

* *.*
I ati i Shatobriand-it ishte njeri i pashoqëruarshëm dhe 

me një karakter despotik e satrapik. I mbyllur mbrenda në vi- 
llën e tij vetëm një herë në vit dilte jashtë dhe shkonte për Pash- 
kët'në Kishë, për të dëgjuar meshën. Armik i fjalëvet dhe i bi- 
sedimevet nuk durante pranë tij as një kuvëndim ; prandaj fa- 
milja e tij nuk e respektonte vetëm, po i a kishte frikën pikë- 
risht si një fëmijë që dridhet nga reptësija e pakulishme të prin- 
dërvet të saj. Gjatë netëve të vjeshtës e të dimrit mblidheshin 
të gjithë të shtëpisë në sallonin e madh dhe qëndronin aty në 
një heshtje të fellë; ay i vrojtur gjithënjë dhe dyke mos nxje- 
rrë zë nga. goja ecënte me çapa të mëdha, dyke mbajtur një 
rrobe të bardhë e të gjatë dhe një qelesh të madh në kryet. 
.Sa herë guxonte e shoqja të këmbejë no një fjalë me fëmijët,
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qëndronte ay me një herë, kthehej nga gruaja dhe me një ton 
t' egër bërtitte : «përse flisni ?» Ktheheshin përsëri atëhere të gji- 
fhë në heshtjen e tyre të fellë dhe vetëm më ora dhjet, kur 
shkonte ay në dhomën e fjetjes, vetëm atëhere gjenin lirin' e 
tyre dhe vetëm atëhere nëna gjente rast të kënaqë përsëtepri 
birin dhe bijën e saj me no një rrëfenjë, të cilën e tregontë 
me një mjeshtëri e një shihje të madhe...

Shatobriand-i, dyke treguar ato të moshës së tij të vogël 
shkruan midis te tjeravet dhe këto; «Kënaqësija e jonë m 'e 
madhe ishte kur shetitnim bashkë në stinën e vjeshtës; ecnim 
njeri afër tjetrit, dyke dëgjuar erën e këndëshme që frynte për- 
mes shelgjevet të çveshura ose poterën e veçantë që bënim fle- 
tët e thata që shkëlnim në këmbët». Pikërisht pas një shetitje të 
këtillë bëri Shatobriand-i, i ri akoma, një vjershë të vogël nënë 
titullin «pylli i heshtur» ; s'ka dyshim se me drejtimin që merle 
kështu që në vogëli mëndja e tij, u-çvillua kjo më vonë dhe 
arrivi shkallën e një talenti të jashtëzakonëshëm, të cilin e sho- 
him në përshkrimet madhështore dhe pashoqëta të ngjarjevet 
e të fenomenevet të ndryshme.

Ojithashtu e shpinte djalin e ëma shpesh herë dhe anës de- 
tit, ku lozte me valët, të cilat herë e ndiqnin këtë, herë tër- 
hiqëshin e largoheshin, dyke lënë kështu përshtypje të fella në 
shpirtin e djalit. Po përmbi çdo gjë vinte edukimin e mire të 
djalit të saj., e në punen e edukimit gruaja e lartër besonte se 
influencën më të madhe ushtronte feja dhë edukata fetare. Pran- 
daj pra nuk kalonte as një ditë pa i bërë fjaLë për çeshtje feta
re dhe pa i shtënë në dorë shkrimin e Shenjtë; në këtë Shato- 
briand-i gjente faqe të bukura për të kënduar, po më tepër i pël- 
qenin faqet e Jov-it.

❖

Me gjithë këtë edukata e gjertanishme e djalit nuk ishte e 
piote dhe e mbaruar. Shkaku ishte se prindërit nuk ishin në 
një mendim përsa i përket rrugës e degës që duhej të merle 
djali në shkollë. I ati dëshironte t' a shihte të birin oficer të ma- 
rinës dhe kujtonte se pak vizatim, pak Inglisht e pak mathema- 
tikë ishin mësime të mjafta për djalin e tij. Nëna përkundrazi,
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që kishte studijuar e kuptuar më mirë shpirtin dhe mëndjen e 
djalit, besonte se Lisee-ja ishte shkolla e përshtatëshme për të 
birin; Prandaj pra filloi t' i mësoi Latinishten e Greqishten e 
vjetër, dyke marë çdo rnasë profilaktike, që të mos merej vesh 
kjo punë prej burrit të sajë ; kështu vazhduan mësimet fshehur, 
gjer sa djali bëri përpirime aqë të mëdha në këto lënda, sa edhe 
vet i ati u-shtrëngua të heqë dorë nga mendimet e tij të para, 
dhe të pranojë thezën e së shoqes, Pas pak kohë djali u-rre- 
gjishtrua në Lise, ku vazhdoi me përfundime të mira. Ç' do të 
bëhej djali, pasi të mbaronte inësimet e LisesëPJanjë problem 
q' e çqetësonte herë pas herë nënën e tij. Që të themi të vër- 
tetën, dëshira e saj ishte të hynte i biri në fushën e në karierën 
kishëtare ; po si një grua e mësuar q' ishte, i la të birit liri të 
piote, që të zgjidhte ay vetë karierën, dyke qenë e sigurtë se ay 
do të çquhej në çdo fushë e në çdo punë. Shatobriand-i vetë 
rrëfen në kujtimet e tij se si. një mbrëmje e ëma i ndenji afër 
shtratit dhe i tha : «O bir, erdhi ora që të zgjedhësh karierën 
t’ ënde për t’ ardhmen ; unë kam shpresa të mëdha për ty, sepse 
kam parasysh vërtytet e tua të rralla; mua më pëlqente të të 
shoh prift e shërbëtor të fesë; po me gjithë këtë nuk ngul 
këmbë, mbasi unë jam e sigurtë se ti ku do që të jesh e më 
çdo punë që të meresh, do të frymëzohesh prej shpresëtarisë 
dhe do të tregohesh i dobishëm për fen’ e Kxishtere. E me të 
vërtet bir’ i mirë dhe i bindur nuk përgënjeshtroi shpresat e 
s’ ëmës, po i u përgjegj plotësisht dëshirës së saj.

Shpirti i tij i paqetë u-ndodh për një kohë nënë influen- 
cën e revet t’ërrëta dhe të rënda. Po kujtimet fetare të moshës 
së tij të vogël hidhnin përmes tyre dritë ngushëllonjëse dhe 
shpëtimtare. N'orët kur zemra e tij turbullohej nga valët e hi- 
dhura dhe mendja e tij tronditej nga sulmi i mendimëpet plot 
me dyshim e pesimizmë, në keto ore ay sillte ndërmënd kishën 
e lagjes së tyre, ku shkonte me t' ëmën e të motrën, Iutjet që 
bënte bashkë me ato, kremtimet fetare, gëzimin e mallëngjimin 
q’ i jepte atëhe besimi i felle dhe i kulluar, e me anën e këtyre 
kujtimevet ringjallej gjeja m 'e shenjtë shpirtërore q’ ishte në 
rrezik të shuhet e të çduket krejt.

* **
Në këtë pra gjendje psikollogjike ndodhej Shatobriand-i,
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kur i suallnë një letër me të zezë : ishte shkrojtur kjo prej së mot- 
rës si mbas porosisë q’ i kishte lënë e ëma. E shkreta grua pa
ti fatili e zi në një moshë të shkuar (ishte atëhere 72 vjeç) të 
hidhet në burg gjatë kryengritjes dhe të japë shpirt mbi një 
shtrat të vjetër ! Vdiq me një ah ! në gojë dhe një hidhërim 
shpirtëror të fellë jo pse largohesh nga kjo jetë në një mënyrë të 
këtillë, po pse djali i saj — i cili, siç kishte mare vesh, ishte 
tronditur dhë larguar nga parimet fetare të para — do t ' a më- 
sonte vdekjen e s’ ëmës vetëm dhe pa patur afër nu një mik që 
t' i flasë e t' a ngushëllojë.

Para se t' i mbyllte sytë për gjithënjë, ngarkoi të bijën që 
t’ i dërgojë letrë vëllait që ndodhej larg. Në këtë letrë motra 
në mes të tjeravet shkruante dhe këto : «vëlla i dashur! mos qaj 
tepër per humbjen e nënës s' onë të dashur ; kjo u-nda nga kjo 
botë me kënaqësi, mbasi shpëtoi prej një jete plot me vuajtje 
dhe hidhërime; vetëm një gjë e kishte trazuar dhe trubulluar 
pa masë : kishte marë vesh në kohët e fundit se ti qënke lar
guar nga parimet fetare, me të cilat që në vogëli të kishte 
edukuar ajo vetë. Prandaj më porositi të të lutem nga ana e 
saj që të ndërrosh rrugën dhe të kthehekh përsëri në gjirin e 
fesë s’onë fé shënjtë, ku kish-im gjetur aqë herë gëzime të pa- 
treguara në lutjet që bënim bashkë».

Po nuk kishin shtëruar akoma lotet që shkakëtoi kjo letrër 
kur pa pandehur fare erdhi një tjatre letrë, dyke lajmëruar kjo 
se edhe e motra shkoi nga kjo botë dhe i vajti nënës pranë. 
E atëhere ? Ah ! atëhere djali i denjë i një nënë shpresëtare dhe- 
vëliai i dashur i një motre q’e adhuronte, pësoi një tronditje e 
një ndryshim shpirtëror, si atë, mund të thuash, që kishte pë~ 
suar dikur Petri : Qavi hidhur. Besimi q’ islite shojtur përkohë- 
sisht në shpirtin e tij, u-ndez përsëri dhe me dritën e tij jetë- 
dhënëse dhe shpëtitntare pushtoi zëmrën e tij fisnike.

Ja se ç’ thotë ay vetë :
«Të dy këto zëra që duallnë nga varri, më maltëngjyerti 

tepër. U-bëra përsëri i krishterë ; e kjo nuk më ngjavi, sepse 
u-influencova prej shkrimtarësh të mëdhënj. As pak. Përkun- 
drazi besimi i im rrodhi drejt për drejt nga zemra ime. Qava 
dhe besova. Nënës i detyroj lavdin’ e lumturin’ e jetës s’ ime p 
sepse asaj, i detyroj shpresëtarinë që kam.»

_______________________ JE T A  K RIST1ANE



'̂ hë tue afotMët
VI.

Për shumë kohë e kam quajtur logjikën si një gjykatës të 
përsosur dhe pa apel, para të cilit duhet të përulemi gjithënjë, 
pa të drejtë justifikimi.

Pastaj e kam kqyrur çështjen më me kujdes dhe kam 
konstatuar që, më përpara se të gjitha, duhet të sqarohet pika 
që pason:

Ç’ ësht llogjika?.... Mos ësht vali një fjalë mbi të cilën më 
tepër ësht folur sc ësht gjykuar?

Esht kjo një fakultet aq i thjesht siç ësht besuar? Esht 
këjo një mbretëreshë absolute, pa këshilltarë të tjerë në1 vendi- 
met e sajë?

Në mësimet e filosofisë thuhet se logjika 'ësht ajo cilësi e 
shpirtit t’ onë me ndihmën e së cilës ay sheh tej se.ndevet që 
duken, krahason, gjykon, me një fjalë arsyeton. Pastaj thuhet 
se ajo ësht një nga të tre fakultetet shpirtërorë, të dy të tjerat 
dyke qenë ndjenja dhe vullneti. Esht fjala pra, për një trinitet 
psyqik të përbërë prej tre anëtarësh hetimi dhe që me gjithë 
këtë formojnë një tërësi të pandarë.

Sa për mua, besoj që shpirti ka instinktin e vet, si edhe 
trupi, për t’ u ruajtur prej çdo rreziku, që mendja s’ mundet 
t’ a menjanojë ose për të mësuar të vërteta, të cilat ndryshe do 
të mbeteshin për të fshehta. Ky instinkt që buron prej ndjenjës, 
ësht një lloj zgjatimi i logjikës, pjesa e saj e pajosur me krahë 
që ësht më kryesore për çdo rregull njohurish.

Kur ëslit fjala p. sh. për problemën e madhe të origjinës 
dhe të destinasionit t’.onë dhe deshirojnë që k,ëto të. thellohen
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e të hetohen vetëin prej logjikës, ësht sikur të dërgojmë në 
luftë një ushtar të armatosur për gjysmë, ësht sikur t' i heqim 
asaj armën më të shënuar, pasi ndjenja cakton drejtimin që 
duhet të tidiqet, ajo formon qëllimin, para se ky të mundet të 
kuptohet, ajo na çon shumë më larg se mendja. Esht një gabim 
i math të mos përdorim flagën dhe driten e sajë.

«Filosofi i vërtetë mendon ine terë qënëjen e vet. Ay gjy- 
kon dyke përdorur edhe imagjinatën edhe ndjenjat dhe shpesh 
herë tërë organismën e vet. I mbështetur mbi vendili ku qën- 
dron, ay gjykon me të gjallët e me të vdekurit, me mendjen e 
të tjerëvet, me atë të njerëzisë së tërë. (Ollë — Laprune).

Racionalisma, që në vet-vete ësht mollimi brutal i çdo feje, 
ka theoritikisht pretendimin që feja t'i provojë parimet që pre- 
dikon. Ajo thotë, që s' ka dy lloje njohurish, të shkencës edhe 
të besës; pra, predikimet e besës nuk kanë vlerë pa një certifi- 
katë të shkencës. Mirëpo, diskutimet filosofike të më pastajme 
më bindën që këjo ësht një gabim. O duam, o s' duam, shpirti 
nuk sillet me zor në një sintezë syperiore, sypreme në një besë. 
Dhe, per të arirë te ajo, s' ësht nevojë me doemos për ndih- 
mën e të tre fakultetëvet të shpirtit. Na duhdt një diçka tjetër, 
një dozë përulësie. Koha e mesjetës, që disa herë ëslit quajtur 
kohë. e errët, na e tregon tnë mirë natyren njerëzore se koha 
e re, kur thotë : «nulla ratio si nonsit oratio», gjë që do të 
thotë se mendja gabon, po të mos njohë një princip të lartë, 
para të cilit të përulet. Të falurit ësht një lloj rikthimi në ve- 
tën t’onë, një recogitatio, nën kuptimin që këjo fjalë ësht. një- 
kohësisht edhe lutje edhe gjykim.

Logjika, ashtu siç ësht kupëtuar në ditët t' ona, e cila s’do 
të përulet para ndonjë qënëjeje të lartë, e cila kujton se s' ka 
nevojë për të dhe përbuz; traditat fetare të brezave të kaluarë, 
ësht pikërisht e kundërta e logjikës së lartë të kohës së kaluarë, 
e eila falej dhe reflektonte. Ajo s’ësht tjetër gjë veç se një 
hyjnizim i vet-vetës s'onë, dhe pasi ne s'jemi të gjithë një lloj 
dhe gjykimi ndryshon prej një njerjut në tjetrin, kuptohet qar- 
tazi trazira dite çrregullimi që rrjeth nga një System i till.

Asnjë nuk e përbuz llogjikën, por vetëm i duhet vënë 
asajë nje fre kur përdoret për të gjetur të vërtetën. Aktet e
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tbesës janë moneda të ekzistencës edhe njerëzit më të shquar 
janë të detyruar t' i përdorin, pasi s’ kanë kohë dhe disa herë 
as mundësin për të provuar përfundimet e besës së të tjerëvet. 
Përveç fizicienëvet, sa njerës p. sh. mundën të përgjigjen mbi 
valat që paraqet nxehtësira, drita dhe elektriku? Dhe, përveç 
astronomëvet, sa njerës besojnë në mënyrë serioze, që dheu 
vërtitet rreth diellit ose që gjithësia përfshin një sasi të panu- 
murtë botesh. Prandaj me të drejtë, ësht thenë, që shkenca ka 
më tepër nevojë për besën se sa feja.

Dihet që një shumicë punërash qëndrojnë për mbi mënd- 
jen t'onë. Me gjithë këtë, ne përpiqemi t' i njohim për të li- 
dhur të njojturën me të panjojturën, lëndën me shpirtin. Besa 
ësht një nevojë e shpirtit t’ onë, ësht një prehje në një gjëndje 
shpirtërore të lartë; ësht një lloj jetese e përmbinatyrëshme. 
Prova ësht që këjo gjëndet në mënyrë spontane kudo, që ndo- 
dhet ndonjë shoqëri njerëzish. Dhe, ç' ësht më mirë të zgjedhim, 
fenë e zbuluar a po atë që prodhon mendja e njeriut? Sigurisht 
të parën.

Dyke kqyrur së afërmi të dy fakultetet shpirtërorë, logji- 
kën dhe ndjenjën, konstatova se që të dy u përgjigjen disa 
nevojave një soj të fuqishme : asaj fë gjykimit dhe asaj të be- 
sës. Këta të dy fakultete disa lierë mbajnë vendin njeri tjetrit, 
por shumë rrall, kur takon që ndonjeri të shtypét prej tjetrit. 
Fatkeqësia ësht që gjithësejcili nga ata ka partizanet e tij të 
njëanëshëm.

Kur mendja ngrihet dhe nis të shtypnjë të drejtën dhe 
autoritetin e besës, anojnë atëhere më tepër pas mendjes; mirpo 
më vonë këjo e fiton përsëri në shpirtin t' onë vendin e duhur. 
Përpjekjet e ashpëra dhe të ndryshme të jetës në këtë botë, 
prej të cilavet asnjë nuk shpëton, lindin mendime, gjykirae dhe 
aspirata, të cilat mendja s’mundet t'i kënaqnjë dhe krijojnë 
gatime morale nër të cilat feja mer përsëri vendin e sajë dhe 
nuk duhet të quhet si habi nëse në disa këjo zë venditi e arë- 
syes. Lum ata që dijnë t’ i pajtojnë këto të dy fuqirat e shpir
tit të njeriut. ❖ ❖*

Dhe ndërsa po bënja të gjitha këto mendime për të qetë- 
suar shpirtin t'im, i drejtonja qiellit shpesh herë këtë lutje:
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«Cilado qofsh ti, Qënëje e lartë dhe e pakuptuarshme prej 
mendjes, dëgjo lutjen t ’ime të përulur. Ndofta gabohen mbi 
mënyrën për të të kuptuar, por gjithëmon ësht realiteti i yt 
hyjnor në çka unë adhuroj përmes resh me të cilat Ti ke da- 
shur t ’ i mbulohesh kuptimit t' im. Ndihmo-më në përpjekjet që 
bëj për të të afruar me ndihmën e krahëvet të mendjes, që më 
ësht dhuruar po prej Teje.

«Esht e vërtetë që përveç zbulimevet që burojnë prej ar- 
monis madheshtore dhe të çuditëshme të gjithësisë dhe të aty- 
reve që gjejmë në thellësit e ndërgjegjës s' onë, ke dashur të 
na flasësh drejt për së drejti me gojë njeriu?

«Esht e vërtetë që Ti zbrite ndër ne, në personin e Jisu 
Krishtit për të na mësuar doktrinën e pastër të dashurisë, të 
vet-mohimit dhe të sakrificës, gjer atëhere të panjojtura nër 
njerëzit?

«Mëndja ime s'mundet të kuptojë ako.na një vepër të 
tillë të jashtëzakonëshme dhe nuk do që të shohë në personin 
e Jisu Krishtit veçse ligjëruesin më të math të njerëzisë. Mirëpo 
njëkohësisht, deri sa asgjë nuk i përgjigjet më mirë një ideali 
hyjnor se jeta dhe mësimet e tij, mendja ime thoshte pse të 
mos i jipen nderimet që na imponon karakteri i tij i përmbi- 
njerëzishëm dhe të cilat i a japin prej shekujsh tërë popujt e 
kontinenteve të civilizuar.

«Dyke e marë sikur ay nuk ësht Perëndi, do të munt t’ a 
quanje Ti, Qënëje e panjojtur, se kam gabuar dyke i u falur 
Atij dhe dyke adhuruar në Të pakufishmërinë t'ënde?

«Bota që më rrethon me punët e sajë, pastaj dija njerë- 
zore kryelarte e shekullit t' onë, më pengojnë për t' A adhuruar. 
Të tëra më largojnë nga Hyjnia dhe më lidhin me këtë tokë, 

ndih pamundësisë s’ ime!... Ndriço-më mendjen dhe fal-më 
fuqi për të të dashur dhe për të të afruar me anë të Jisu 
Krishtit!....*.

Ja gjendja shpirtërore prej së cilës kam kaluar para se të 
formoja bindje të plotë për besën Krishtërore.

D.



Historija e Këngës Kishtare
Përveç këtyre dy veprave të shënuara, janë për t’u kujtuar 

edhe këto: Troparet e fiyjlindëses të hartuar prej z. Manuil 
Rambatis dhe të vëna në melodi prej Kukuzelit; Anagratisma 
për gjithë vitin të mësonjësit Joan Kukuzelit.

Kukuzeli ka kompozuar dhe ka ndrequr melodira për var- 
gëzimet, troparet e shkurtoret dhe përgjitbësisht për tërë. sher- 
besën kishëtare. Përveç kësaj, ay u-muar dhe me tekstin e kën- 
gës, sepse siç tregojnë veprat e tij, këngavet të shkrojtura në 
prozë, ay u-dha formë vargjesh, ndau hymnet në pjesa të nji- 
shme ose në gjysmë vargjesh, dyke hartuar shpesh herë dhe 
vet tekstin e tropareve të ndryshme. Më në fund modifikoi dhe 
riformoi shenjat muzikore dyke dhënë dhe shpjegime mbi to, 
dyke stabilizuar dhe dyke sistematizuar kështu melodit e kën- 
gavet kishëtare.

Shenjat muzikore që përdori Kukuzeli janë po ato që për- 
doreshin dhe prej këngëtarëve të vjetër, vetëm që janë më të 
komplikuara. Tonet më lartë e më të ulët Kukuzeli i çfaq me 
dy rrjeshtime shenjash dhe me bashkimin që ay u-bën atyreve 
tregon gradat e ndryshme të ngjitjes ose të zbritjes së zërit si 
edhe të zgjatimit të tonit. Melodit e Kukuzelit jatië aqë të nga- 
tëruara në modulasionet e zërit, sa që për shënimin e të gjitha 
ndryshimeve të zërit mungonin nota të komplipuara edhe pran- 
daj ay vuri pranë disa shenjave dhe shpjegime të shkurtëra. 
Qjithashtu, edhe rrjeshtimit të shenjavet i dha një tjetër rre- 
gull se ay pas të cilit rrjeshtoheshin më përpara.

Pas Joan Kukuzelit, u-kultivua edhe më tej muzika kishë- 
tare nga të tjerë mësonjës të muzikës, prej të cilëvet meritojnë 
për t' u kujtuar : Ksenos nga Koronci, Joan f(ladas Lampadari, 
Manuil Vrienios, Manuil Mrisafis Plaku etj.

Ojer më të XIX-tin shekull po thuaj, si rreguil për kën-



JETA KRISTIANE 155

gën kishëtare u-përdorën notat e psaltiqisë së vjetër të ndrequra 
prej Kukuzelit dhe të shtuara andej-këtej prej mësonjësish të tjerë.

Mirëpo edhe kjo semiografi muzikore qe e metë dhe e 
rëndë. Nuk caktonte me saktësi tonet muzikore, por dyke dhënë 
vetëm disa tregime pak a shumë të përgjithëshme, zbatimi i 
këngavet mvarrej prej zotësisë së këngëtarit. Për kët arësye 
qysh prej shekullit të XVII-të u kujdesuan A t Vallasi, nomofi- 
laksi i Kishës së Madhe, Hrisanthi, patriku i Jerusalemit dhe 
më vonë protopsalltët e Kishës së Madhe Joan e Dhaniil dhe 
pas atyreve Petër Peloponesi, dhe riformuan semigrafinë e kën- 
gës kishëtare dyke vënë në përdorim një tjëtër më të lehtë. 
Por dyke patur edhe këjo të meta, u-ngarkuan në fillim të she
kullit të kaluar per ndreqjen e këngavet kishëtare, për pastrimin 
e tyre nga influenca e këngëvet turqishte dhe për~"përfeksioni- 
min e semiografisë muzikore; Hrisanthi, më parë episkop i 
Durrësit dhe më vonë mitropolit i Prusës (-(- 1843); Origor 
Protopsalti (-}- 1822) dhe Hurmuzi (-j- 1840), hartofilaksi i ki- 
shës së Madhe. Këta të tre këngëtarë të çquar hartuan me këtë 
rast një sistem të ri semiografie muzikore, dyke zgjedhur prej 
psaltiqisë së vjetër notat më të domosdoshme, dyke caktuar 
shenjat për tonet, për taktin, për ndryshimet e ndryshme të 
zërit dhe shenja dallonjëse për vazhdimin e melodisë. Ky sistem 
i ri psaltiqie, i aprovuar dhe i botuar në Konstandinupojë, 
u-adoptua prej të gjithë Kishës Orthodhokse, dyke qenë edhe 
sot po thuaj në përdorim.

MEND1ME T ’ ARTA

Ke shëndet ? falenderoje Zotin për këtë të mirë, po mb’ a- 
nën tjatër përpiqu që shëndetin e trupit Va shoqërojë gjithënjë 
një ndërgjegje e pastër dhe një je t’ e virtytëshme; se për ndryshe 
do t’ arrish në tijë pikë që të thuash se më mirë të mos e kisha 
këtë shëndet. S 'ke shëndet? falenderoje përsëri Zotin dhe prano 
me gëzim atë 'oarr që do të të falë shëndet e gëzim të përje- 
tëshëm.



I BIRI I SHTEPIS SE DAVID-IT
(Rrëfenjë)

VI.

(Vazhdim i letrës së mëparëshme)

Të nesërmen u-zgjuam shtimë sbpejt; posa çkrepi djelli, 
ne ishim mbë këmbë; në të gjithë anët mbretëronte një heshtje 
e jashtëzakonëshme ; as gjë tjatër nuk dëgjohej përveç se gur- 
.gullimi i ëmbël i ujit të lumit q' ishte afër nesh; aty ishim ve- 
tëm; hije njeriu nuk dukei rreth e rrotull; të gjithë ishin lar- 
guar dhe kisbin shkuar ca në shkrefëtirën, që të piqeshin për- 
sèri me profetili, e një palë tjetër nepër qytetet e nepër katun- 
det e tyre, për të lajmëruar ngjarjet e çuditësdme të Jordan-it.

Të dy ishim atë mëngjes të prekur e të tronditur shpir- 
tërisht nga fjalët profetike që na kishte thënë profeti në një 
mënyrë mysterioze dhe të pakuptuashme ; të dy nuk dinim se 
si t’ i shpjegonim këto fjalë të profetit, e kjo gjë na sillte një 
lloj habitjeje dhe mërzitjeje shpirtërore, që nuk tregohet dot me 
Ijalë : në këtë gjendje pra u-bëmë gali që të niseshim, kurjosef-i 
i pari e çeli gojën dhe më pyeti :

— 1 dashuri i im, si i shpjegon ti fjalët që më tha dje 
profeti? Beso-më se tërë natën s'kam mbyllur sy, e as një çast 
s' munda dot të gjejë prehje e qetësi ; sepse po të realizohen e 
të vertetohen këto fjalë, atëhere kam shumë frikë, se mos çvi- 
llohen përpara meje skena tragjike dhe fort të hidhura. Pse va
lle dhe si do t 'a  mbaj Mesian në krahët e mija, dhe pse e si 
do t'ia  lëshojë shtratin t’ im që të çlodhet e që të qetësohet Ay? 
Unë të paktën nuk kuptoj asgjë nga këto dhe e kam krejt të 
humbur.

— Po edhe unë, i dashur Josef, a nuk duhet të habitem 
për paralajmërimin e për profetinë që më tha, se pas një kohë 
jo të gjatë do t’ a shoh Mesian, e bile do të çlodhem mbi kra-
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Tiarorin e Tij ? Si do të guxoj të bëj një gjë të këtillë? Cili do 
të jetë shkaku, që të lidhem unë me atë aqë ngusht? Po më në 
fund jam i mendimi.t, se nuk duhet t' a mundojmë mendjen t'o- 
në, se si do të vërtetohen këto profeti; le të besojmë-vetëm në fja- 
lët e njeriut të shenjtë dhe le të gëzohemi se pas pak kemi për 
f a  parë Mesian e pritur !

S’ kisha mbaruar akoma mirë fjalët e mija, kur u-dëgjua 
pa pandehur një zë që prapa, që thoshte këto:

— Dëshëroni pra ardhjen e dëshmorit?
Ky zë i panjojtur na habiti aqë shumë, sa që të d}̂  na 

pushtoi një frikë e një e dredhur e fortë ; u-kthyem me një 
herë dhe çtë shohim ! pak më larg qëndronte mbë këmbë një djal 
:i ri, të cillin ne përherë të parë po e shihnim. Fytyra e tij, ishte 
e zbetë dhe trupi delikat e i dobët ; po nga shpirti dukej i madh 
dhe ; pajosur me një mëndje të hollë, dhe fizìonomija e tërë 
ishte e ëmbëi e tërheqëse. 1 u afruam atëhere dhe në vënd që 
t' i përgjigjemi, e mar fjalën unë dhe i bëra këtë pyetje :

Nuk më thua, të lutem, pse e quan dëshmor Mesian që 
po presim? Unë kam dëgjuar se Mesia nuk do të jetë personi- 
fikimi i shenjtërisë dhe i së mirës, por do të bëhet edhe mbret 
■e sundonjës i botës së tërë. Kështu të paktën na e ka përshkru- 
ar e paraqitur profeti i ri i shkretëtirës;.

— Miqt’ e mij të dashur ! duket se ju nuk kini kuptuar 
mirë fjalët e profeti!, u-përgjegj me një hërë i huaji; dijeni pra 
mire, se Mesia që do të vijë do të jetë njeriu i hidhërimevet 
dhe i dhembjevet ; të gjithë do t' a përbuzin për fisin e për fa- 
miljen e tij të ulët, si edhe. për vobekësin e tij të madhe; jeta 
e tij do të jetë plot me lote, me dhembje e me mundime.... ; 
më në fund do të çduket ky nga kjo jetë me një vdekje të tme- 
rëshme, si një gjakpirës i dorës së parë! Dëshëroni pra ardhjen 
e një martyri të këtillë?

— Po si i di tërë këto? Mos je dhe ti profet? e pyeti 
I habitur Josef-i.

— Jo, vèlia i dashur, nuk jam profet, u përgjegj i riu, po 
kam kënduar me kujdes të madh profetët t’onë; këta pra, siç 
munda të kuptoj unë, ria flasin më tepër për një Mesia të pë- 
rulur, se sa për një Mesia të stolisur me çkëlqim e me madhë' 
shti mbretërore. Ju lutem prandaj të pranoni, se mbretërija e

J E T A  K R IS TIA N E



158 JETA CRISTIANE

tij nuk do të jetë e kësaj bote, dhe se çdo që thom, nuk është 
mendim' i im personal, po r.rjeth drejt për drejt nga shkrimi i 
shenjtë; në këtë studim më ndihmon shumë dhe këshillonjësi e 
mësonjësi i im, të cilin mund t' a quaj dhe mikun t’ im.

— Cili është ky mësonjës i yt aqë i ditur? e pyeta aty 
per aty. Do të dëshëronja dhe unë të më mësonte mënyrën e 
studimit dhe të kuptimit të libravet të shenjta.

— Edhe unë dëshëronj t’a njoh e t’a shoh, shtoi dhe 
Josef-i.

— Më vjen keq, vëllezër të dashur, që nuk mund t ' a bëj 
. këtë pa marë më parë lejen e tij, u përgjegj me ëmbëlsi i riu

panjojtur; largohet fort nga jeta publike dhe nga marëdhën- 
jet e shumta, e prandaj do të më jet' e vështirë, që t’ju para- 
qit përpara tij, pa marë më parë pëlqimin e tij, Ndodhet tashti 
në Bithani dhe është mysafir në shtëpinë t’ ime. Banon në Na
zaret bashkë me femën, q' është një grua shumë shpresëtare 
dhe e virtytëshme ; këtë nënë e nderon shumë Ay dhe e mban 
si jo më mire me anën e punës së tij të ndershme; është me 
pak fjalë shembëll e model i një biri të mire e të bindur, dhe 
nuk u përngjet as pak djemvet të tjerë të Israel-it, që janë sot 
për fat të keq shumë të liq e të pa bindur ndaj prindërit e tyre.

— Po në qoftë se nuk ësht' e mundur të na paraqitësh 
përpara tij, i dashur mik, atëhere—i thashë unë— do të kesh 
mirësinë të na japësh të paktën karakteristikat e këtij të riut të 
çuditëshëm? Se nuk do të jet' e vështirë për ne, që të shkoj- 
më gjer në Bithani ose gjer në Nazaret, për t 'a  parë e për t' a 
njojtur.

— Sa për këtë s’kam as një kundërshtim, përgjigjet i hu- 
aji, po, beso-mëni, ësht’ e pamundur t’ a gjeni udhës. Pastaj mos 
kujtoni se ka no një cilësi të përjashtme, nga ato që bjenë në 
sy me një herë dhe që tërheqin vemëndjen e tjatrit. As gjë nga 
këto. Vetëm po t’ a shohësh me shumë kujdes, do të kuptosh 
se ke përpara një njeri me një madhështi shpirtërore mysterio- 
ze dhe me nië karakter fisnik e të lartër; është gjithënjë i ëm- 
bël dhe i dashur; nuk qesh shpes.h herë, po nga no një herë 
shihet mbi buzët e tij një e qeshur e veçantë, një e qeshur qi- 
ellore e përzjerë dhe kjo me një lloj hidhërimi e dhembjeje; 
syri i tij duket se parashëkon një jetë plot me mundime e me



vuajtje, e sa herë këndon ose shpjegon profetitë që bëjnë fjalë 
për Mesian, pushtohët prej një hidhërimi të patreguar dhe shu- 
më herë derdh lote !

— O! pa dyshim do të jetë profet ky, u-përgjegj Josef-i.
— Nuk di në se është profet, apo jo ; ky as nuk mëson,

as nuk thothë gjë për ato që do të ngjasin në kohën e ardhme, 
siç bëjnë profetët, u-përgjegj i huaji: me gjithë këtë s'është e 
mundur që të mos ketë ky një hir hyjnor. ^

— E si qyhet? e pyeta.

— J I S U  N A Z O R E U .

— Dhe ti, i dashur mik, si e ke emrin? e pyeti Josef-i.
— Unë quhem Lazar dhe banoj në Bithani. Erdha këtu 

në shkretëtirën e Jordan-it, që të dëgjoj dhe unë me veshët e 
mija predikimet e bukura të Profetit, fama e tilit u-përhap dhe 
gjer në katundin t' onë. Po tashi është kohë të kthehemi në 
shtëpi, se motrat i kam lënë vetëm.

Këtu u-ngrit me një here Maria dhe e këputi në mes tre- 
gimin e Joan-it dyke thënë këto :

— Në se Lazar-i është velia i miqeshave të mija Marthës 
dhe Marisë atëhere e njoh këtë fare mirë; që në vogëli më li- 
dhe një miqësi e kthjelltë me këtë familje, bile verën e kaluar 
më pritnë bukur e mirë dhe më mbajtnë në shtëpi një javë të 
tërë.

— Qëzohem shumë, u përgjeg Joan-i, pse miqësija t'ënde 
me këtë shtëpi do të bëhet shkak, që-të lidhemi më ngushtë 
me Lazar-in, i cili m’ u duk njeri me vleftë të madhe. Dhe me 
një herë pastaj vashdoi tregimin kështu:

— Pasi shkoi Lazar-i dhe këmbyen me josef-in mendimet 
t'ona mbi fjalët që dëgjuam, pas drekë muarmë rrugën për në 
Bithani, me qëllim që t’a shihnin N a z o r e u n ,  të cilin aq bu
kur na e përshkroi Lazar-i. Arritmë më në fund në Bithani, po 
për fat të keq nuk e gjetmë këtu Jisunë, se Ky bëshkë me t' ë- 
mën kishte shkuar në Kana të Galilesë i ftuar në një dasmë 
aty. Kështu pra të nesërmen u-nismë për n'Jerusalem, ku aritmë 
plot me përshtypje e me mendime që na shkakëtoi udhëtimi i 
ynë në shkretëtirë.»

ja pra, i dashur baba, fregimi i piote i joan-it mbi sa pa
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ky e dëgjoi në shkretëtirë. Me të vërtetë unë të paktën habitem 
me këto që po ngjasin në ditët t’ ona e prandaj me padurim i 
pres mendimet e udhëzimet e tua mbi kë-to ngjarje të çuditësh- 
me, sepse ti je dijetari i fellë i shkrimevet të Shenjta, e si- 
domos i Libravet Profetike. A nuk të habit predikimi i njeriut. 
të jashtëzakonëshëm, që po pagëzon me- mijëra njerës në lumin 
Jordan ? Po edhe Jisui ashtu siç përshk-ruhet prej Lazar-it, 
ç' përshtypje vallë të bën ?

Me Ravinin Amos kemi filluar tashi t' i studjojmë me felle 
shkrimet e shenjta, mbasi fama e profetit të shkretëtirës është 
përhapur në tërë krahinat e Israel-it. Ndodhem, të të thom të 
vërtetën, në një luftë të fortë me veten t’ime; herë mar vendim 
të shkoj në shkretëtirë e të bëhem nxënëse e pasonjëse e pro
fe ti; po me një herë pastaj pendohem dhe e mbaj vetën, nga 
frika se mos tërë këto jane një rrekllamë e thjeshtë dhe as gjë 
tjetër. Për këtë arësye. po e përsërit dhe një herë, kam nevojë 
të madhe për mendimet e për udhëzimet e tua të rëndësishme.

I madhi Jehova, i dashuri baba, e bekoftë popullin e tij 
dhe e shpëtoftë nga çdo gabim e mekatë.

Bija e jote e bindur 
A D I N A

MENDIME T ’ ARTA

Miqt’ e vërtetë ne kohën e lumterisë tia vijnë, kur i ftojmë; 
po në ditët e zeza na vijnë shpesh herë pa u-thirur prej nesh.

Qetësin’ e shpirtit nuk e gjen ay, që s’ pranon të ciurojë 
hidhërimet e jetës, po ay që bitidet me gjithë zemër në deshi- 
rën e Zotit, i cili lejon dhe urdhëron të ngjasin këto hidhërime.

* * *
Rrugci e jetës s ’ onë është aqe e shkurtër! Dhe rraga që 

na shpje në studimin e në njojtjen e vetës s ’ otië është aqe e 
gjatë! Prandaj çdo çast i jetës s ’ onë është shunt’ i vlefshëm.

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI



J ETÀ KRISTi ANE
REVISTË FETARE E PËRMUAJSHME

Organ i Kishës Orthodhokse Autocefale të Shqipërisë

V1T i 11« GUSHT 1941-XIX l  Nr. 6

LANDA : Ungjilli si bazë e jetës — Feja dhe njeriu — Për të sëmu- 
rët — //ymnograftë e Kishës Lindore '— Shtylla e Familjes — Shtylla 
e të rinjvet — Qëllimi i pësimevet si mbas Ungjillit — I biri i shtepis 
së David-it.

«UNGJILLI SI BAZË E JETËS»

Edukimi krishtëror i vullnetit
Shënim i Redak. — Siç dihet, dyke filluar qysh nga numuri i 

i katërt i vitit të parë të kësaj reviste, Hirë- 
sia e Tij Episkopi Pandeleimon Kotoko, nisi 
të botojë përkthimin në gjuhën t ’ onë të veprës 
së shkrimtarit Theolog Ras Protopresviter 
Origor Petrofit «Ungjilli si bazë e jetës», 
vepër vërtetë interesante dhe e kohës, siç 
do t ’a kenë koastatuar d,he vet këndonjësit 
Mirëpo, me- qenë se Hirësia e Tij a-largua 
prej Shqipëris dhe kështu përkthimi në fjalë  
mbeti po thnaj se për gjysmë, dake nistir që 
nga ky numar i revistës ky përkthim ka për 
t ’u vazhdaar prej drejtorit të Seminarit lë 
Tiranës Z. Dhimitër Bëdulit.

* * ■
* ’

Njeriu është një qenëje në kulm komplekse. Lindet dhe 
rritet me shumë prirje, të ndryshme pas cilësisë dhe pas dën- 
dësisë të çfaqjes, por edhe me një shumicë nevojash spirituale, 
intelektuale, esthetike dhe morale. Të parai përbëjnë jetën ve- 
gjetale, pa kërkesa spirituale, pa ideal, pa prirje të larta, me
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një fjalë jo jetë, por qendrushmëri; kurse të dytat përbëjnë je- 
tën e vërtetë, në të cilën njeriu mundet të orientohet ashtu siç 
duhet në këtë bolë. Me ndihmën e shkencës së mendjes së tij 
vëzhgonjëse njeriu për çdo brez të ri; e njeh më tepër botën, 
këte fushë të veprimtarisë së tij, cakton më me siguri zotësit 'e 
tij dhe bëhet më i afët në qeverimin e fuqive të natyrës. Njeriu 
nuk ësht një sjbektator i thjesht i dramës që çv.illohet para sy- 
vet të tij, ç’ person ka për të zgjedhur për vete, person të ndonjë 
erou fisnik, i cili punon me vet-mohim për të mirën e. përgji- 
thëshrne, a po të ndonji egoisti të kot e të lig, këjo ësht pikë- 
risht çështja më kryesore për të. Njojtja e detyrës nuk shkakë 
ton dhe kryerjen e sajë. Burimi i tërë vepravet të njeriut ësht 
vullneti; dhe që të qëndrojë njeriu me të vërtetë në udhën e 
vërtetë dhe llogjike të jetës që ka caktuar për vete, s’ ësht e 
mjaitë dije e mendjes, por se këjo vetë duket të vërë në lëvizje 
vuiinetin. Kenaqni ashtu siç duhet kërkesat e zetnrës, i jipni 
asaj një problem të till, që do t'a robëronte e do fa  magjepste, 
i vëni asaj një ideal, i cilt me anë të bukurisë dhe të lartësis 
së madhështisë së tij do’të bënte për vete dëshlrën dhe do f a  
kini atëhere jetën f  atillë, ashtu si lypset dhe • mundet të jetë. 
Çreguilimet e jetës që na rrethojnë, thellësia e saj e errët dhe 
melankolike, shpjegohen vetëm prej kësaj, se kemi përbuzur 
kërkesat e zemrës, dhe paraqiten si përfundim i një dëshire të 
prishur e të ligë të njeriut. Për këtë arësye do të theksonte 
njeriu, që shkenca për mirëedukfmin e vullnetit duhej të përha- 
pej gjërësisht si shkencë themeltare e jetës. Me gjithë këtë, ësht 
shutnë e çuditëshme thotë një shkrimtar francez, që «rijerëzit e 
njohin dobin e mësonjësvet dhe të dijenivet të ndryshme dhe 
bëjnë çdo përpjekje për këtë çështje; vetëm shkencën e jetës nuk 
mësojnë dhe nuk duan fa  mësojnë». Vini re se kujdesen prin- 
dërit për çvillimin fyzik dhe mendor të fëmijvet, por dhe sa 
pakë mendojnë dhe interesohen për çdo send që ka lidhje me 
edukimin e tyre nloral; ç’vëmëndje, ç'qetësime dbe kujdcsje 
për të parën dhe ç’ pakujdesi dhe përtacëri për të dytën! Pèr
dite kontrollojnë çdo derë të çelur të dhomës së fjetjes së fë- 
tnijy.e, i ruajnë me kujdes nga lagështira më e vogël dhe nga 
kurenti më i ndijëshëm i ajrit, kujdesen që ushqimi të jetë i 
mire dhe i shëndetëshëm, i venë të flejnë me kohë dhe ndjekim
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me çqetësim çdo të gërhitur e çdo të kollur ose dhe hypjen 
më të vogël të temperaturës. Fillon pastaj koha e mësimit. Në 
dispozicion të tyre vihen libra të ndryshme të mira e të zgje- 
dhura, methudhat ma të përshtatëshme dialektike, edukatorë, 
instruktorë, prindërit vet ndjekin çdo mësim që pregatitet per'to. 
I jipet vali qoftë edhe një e qinta e vemendjes nga ana e prin- 
dërvet dhe të edukatorëvet veprës së edukimit moral të fëmij- 
vet? Kur fëmija rritet, ç'i çqetëson dhe i hidhëron vali më te- 
për prindërit? Prishja e parakohëshme morale, a po çvillimi i 
ngadalëshem i mendjes? Kur fëmija për çdo okë të re rëndësie 
që fiton, nis të çfaqnjë enstinkte të dobëta, të thithura me qu- 
mështin e mëmës dhe prej ambientit të shokëvet që e rrethojnë, 
kur me çdo fjalë të re nis përditë dhe më shumë të çfaqnjë 
laktni, gënjeshtra, dinakëri dhe ligësira të tjera që i cilësojnë 
fëmijt t’ anë, këto shenja të para të prishjes morale të fëmijëvet, 
shkakëtojnë vali me këtë rast ndonjë çqetësim në familje, si atë 
që zakonisht shhkakëtojnë symptomat e para të sëmundjevet për 
fëmijt, si të erytritës difteritës etj? Tregohen vali tërë kujdesjet 
për të gjetur shkaqet e sëmundjes morale, dhe bëhet vali pastri- 
mi i tyre i duhur siç ngjet këjo zakonisht me sëmundjet ngji- 
tëse të fëmijvet?

Por le të kalojmë nga mosha e fëmijërisë n’ atë të rinis. 
Sa shoqërira morale të të rinjvet njohim vali me qëllim vet- 
edukimi moral, ndërsa vet rinija studjonjëse punon për të kri- 
juar shoqërira të ndryshme kulturale, sportive dhe artistike? Të 
gjitha këto sa u-theksuan janë çeshtje në të cilat realiteti jep 
përgjigje krejt të hidhura. Pse puna qëndron kështu, s'ësht zor 
që t'a kuptojm. Në degën e ekonomisë politike ësht njohur si 
ligj, që punimi i tokave fillon gjithmon nga shtresat më pak 
prodhimtare dhe gradualisht kalon nër ato që janë vërtet të 
pasura, por që kërkojmë me shumë mundime dhe shpenzime 
për t'arirë në gjendjen që duhet. Po këtë vemë re dhe në fu- 
shën e edukatës. Edhe këtu zakonisht filiimi bëhet me studimin 
e problemavet morale më të thjeshta, përfundimet e të cilavet 
mbi sjelljen t’ onë nuk janë dhe aqë serioze e të rënda, por të 
cilat në t' arthmcn kanë për t'u ndryshuar në fenomene esenciale 
e rënjësore, që lypin dhe kujdes e mundim më të math dhe 
që për këtë arësye qshtrojnë dhe një influencë më mirëbërëse
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mbi jetën. Më lehtë ësht natyrisht të forcojë njeriu organizmën 
fyzike të fëmisë, t'a bëjë të fortë, të duruarshëm, të shkathët, 
të pasurojë mendjen e nxënësvet me njohni të ndryshme, se të 
formoj nër t'a një karakter të shëndosh moral, të drejtojë vull- 
netin e tyre në të kërkuarit e së vërtetës së përjetëshme dhe të 
bukurisë shpirtërore. Këjo ësht pikërisht dhe pika më kryesore 
për njeriun. «Një shërbim të math keni për tf sjellur shtetit — v| 
thotë i dituri Romak Epiktet — nëse, në vënd që të ndërtoni ( 
pallate, të bëni çdo përpjekje për të lartësuar shpirtin e bashkë- > 
qytetarëvet t’ anëj sepse ësht më mirë që njerës me shpirt të f 
lartër të banojnë në kasolle të vogëla se shpirte të dobët n 
në shtëpira madhështore».

«Kur ësht fjala të zgjidhen persona — shton një tjetër 
shkrimtar ^  |për t’ u emëruar në pozita shtetnore, duhet të vemë 
re më tepër cilësit e tyre moralë se zotësit dhe cilësit e tjera. 
Edhe cilësit më të lartëra s' munden të zëvëndësojnë cilësit mo
rale; prandaj ësht rrezik i math t' u a besojmë pozitat shtetnore 
personavet me çvillim mendor të math por pa baza morale, 
sepse një gabim i bërë prej pa dijes së një njeriu të mirë, nuk 
mund të sjellë kurrë aq përfundime të këqija, që mund të sjellë 
sjellja e një njeriu të çkatëruar moralisht, i cili për hir të zotë- 
sis së tij mendore, mundet t’ a çvilloj dhe t' a mbaj të fshehur 
më tepër demoralizimin e tij». Dhe. Rouseau-i thotë: «nëpunës i 
lartë j rmndetdë..b.ëhe.t kushdftu.por jijsri, ..jo*. Që të bëhet nje
riu njeri me kuptimin e plotë të fjalës, iypset përpjekje e ma- 
dhe, përpjekje dhe luftë e gjatë dhe ,e duruarshme kundër en- 
stinkteve të dobëta dhe shtazore, përpjekjc e pareshtur për të 
eeur drejt ideali! të lartë të jetës. Këtu qëndron sidomos gabi- 
mi që kemi mbi edukatën. Kujtojmë, që po t'u tregojmë fëmij- < 
vet ç'ka ësht e drejtë dhe ç’.ka e shtrembër, ata'do të bëjnë të 
parën. S’kemi kuptuar akoma që dobia, e dia mundet të përfi- 
tohet me anë të edukatës, duhet të paraqitet si përfundim i 
edukimit të vullnetjt më tepër dhe të zemërës se sa të mendjes- 
.Në se në vend që t’u mësoni fëmijëvet «këjo ësht e mirë, ajo 
ësht e ligë», e bèni atë të zot fa  ndjejë dyke e detyruar kështu 
të dojë të mirën (qoftë me shembëllën personale, qoftë me.'atë 
të tjerëvet) dhe të iargohet prej së ligës, dyke i forcuar prirjet 
fisnike dhe dyke çdukur të dobëtat, dyke squar dhe shtytur
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ndjenjat e së mirës e të simpathis, atëhere e edukoni atë me të 
vërtetë dhe e beni njeri. Moralisti gjerman Hitly thotë: «Ëslit e 
pamundur të mos njifet si gabim i math pedagogjik prirja për 
të mbushur kryet e vegjël të fëmijvet me doktrina fetare. Ky 
fenomen kaq i zakonëshëm rjeth nga keq-kuptimi i fjalëvet të 
Jisu Krishtit. Ne e dijmë me të vërtetë që Ay i përqafoi ata 
dhe i bekoi, por me asnjë vend nuk e shohim që t’u drejtohet 
atyreve për ndonjë kusht dht t' u çfaqnjë doktrinën ose dyke 
lypur që këta t ' a pasojnë». Fëmijt kanë nevojë të fitojnë më 
tepër dashuri dhe ndjenja të tjera fisnike dhe më pak parime 
fetare. Me gjithë këtë, u-japim atyreve zakonisht shumë njoftime, 
kurge shembëlla dashurije fare pakë. Kur vjen pastaj koha, që 
fëmijt munden të studijojnë lirisht fenë, atëhere këjo lihet me 
një anë.

MEND1ME T ’ ARTA

Të mungojnë sende të domosdoshme ? Mos u-anko dhe mos 
rënkr, se nafta është nevojë të jetë kjo mungesë. Përpiqu f i  fi- 
fitosh këto sende me mjete gjithënjë të iigjëshme e të drejtai; e 
në se Perendija nuk i bekon përpjekjet e tua, lavdëroje Atë, se 
Ay di fare mire se çna duhet e çna lipset më shumë.
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“Besimi në Perendi éshté né fillim njé nevojé 
shpirtërore, po pastaj béhet njé kénaqési qie-
llore, e njé burini i pa sh téruar ngushéllimi.....
Uné nga ana ime do té  preferonja besimin mé 
vullnetin Hyjnor nga çdo dhuraté tja té r. Feja 
me té  vérte t e bén jetén  si njé shkollé shenj- 
térije, ajo na mbush me shpresa té  reja, kur 
çduket çdo tja té r  shpresé, ajo hedh rrezet mé 
té çkëlqyera edhe atje  ku njeriu shen vetém
çkatërim  c humbje..... Feja i kthen mundimet e
to rtu ra t dhe i bén udhéheqés qielloré pér né
para jsé ....... . Kjo mé né fund na e mbush shpir-
tin me parandjenja té njé bote paqeje dhe 
gézimi t ’ améshuar, kur njeriu i dyshimeve nuk 
sheh tja té r  gjë, përveç se déshpérim e e kata- 
strofé,,.

(H. DAVY)
s

Në numurin e më parëshëtn dyke folur për mbi gjëmbat 
e hidhërimet që gjen njeriu në këtë jetë, theksonim se ky me 
fuqit e tij të kufizuara nuk mund t ' i  përballojë e t 'i  durojë 
këto kundërshtime të jetës pa patur një mbshtetje të fortë, ku 
të mund të gjejë ngushëllim dhe fuqin’ e nevojshme për të du- 
ruar këto hidhërime, e shtonim se feja është rnbshtetja m’ e 
fortë për këtë punë, dyke qenë kjo një burim i pashtëruar 
shprese, fuqije dhe ngushëllimi për njerëzif në mes të dallgavet 
të kësaj jete. Me të vërtet; feja, dyke predikuar se Krijonjësi i 
gjithësisë kujdesohet si një At i vërtefë për fatet e njeriut në 
këtë botë, se mproti të pafuqishmit, se ndreq padrejtësitë që
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. mund të bëhen në kurriz të njerit e të tjatrit, se shpejt a vonë 
nxjerr në shesh çpifjet e poshtërta, se viktimat e këtyre i pas- 
tron nga çdo njollë, se i ligu do të dënohet në këtë jetë, se i 
miri përkundrazi mund të vuajë përkohësisht, po më në fund 
do të çkëlqejë virtyti dhe do të çpërblehet si duhet, se jeta e 
njeriut nuk mbaron këtu, po vazhdon e në botën tjatër etj. etj. 
me këto predikime, thomi, të lartra e me këto, parime të vërte- 
tuara prej historisë e prej provës së përditëshme, feja i mbush 
njerëzit me fuqi, për të duruar ngjarjet e hidhura të jetës, me 
shpresë t' ëmbël për t’ ardhmen e me ngushëllim shoqëronjës e 
shpëtimtar në mes të stuhivet e të sulmevet t’ egëra të fatit ose 
të veglavet të së ligës_...

Mirë po ata q 'i japin vehtës së tyre një fuqi e një rëndësi 
të jashtëzakonëshme, ata që kujtojnë se janë diçka dhe që nuk 
e përulin vehten aqë shumë (sic), sa që të pohojnë se kanë ne- 
vojë për fuqizim e për ngushëilim prej një fuqije sipërnatyrore, 
këta, thomi, paraqitin përsëri reçetën e zakonëshme dhe predi- 
koiné se diturija, fillozofija e shkenca janë alo që mund t' artna- 
tosin njerin me armët, e duhur, për te përballuar me qetësi va- 
lët e jetës dhe t' a mbushin me shpresë e ngushëllim, kur go 
ditet « rëzohet prej fuqisë së këf.yre vaiëvet! Shkenca pra 
dhe fillozofija! ja ku mund të marrim fuqin'e duhur, për t i  

- duruar e përballuar vishtirësit' e jetës! ja ku mund të gjejmë 
ngushëllim e shërim nga plagët që na shkakëtojnë goditjet e- 
pamëshirëshme të fuqivet kundërshtare që veprojnë në këtë botë !!

E shkreta shkencë! Po dìa është kjo shkencë, që qënka 
një thezar aqë i vlefshëm dhe: aqë i dobishëm për njerëzit e 
mjerë? Mos janë shkencat pozitive, që meren me studimet e me 
vëzhgimet e fenomenevet të ndryshme të botes natyrore e lën- 
dore? Ne lë paktën nuk mundim të kuptojmë, se ç' influencë 
mund t' ushtrojnë mbi shpirtin e mbi zemrën e njeriut formulai 
kimike, theoremat mathematike, ligjet e fizikës dhe eksperimen- 
tet e laboratorëvet të ndryshme. Esht'e vërtetë se këto shkenca 
na pajosin me njohuni që janë të dobishme për jetën dhe që 
shkakëtojnë një lloj gëzimi e kënaqësije në shpirtin t'onë, i cili, 
siç ka tliëuë Aristoteli, dëshëron e kënaqet të mësojë gjithë- 
njc e të pasurohet me dijeni të ndryshme; po mc tutje nuk 
shkojnë dot: mbi zemrën d.mth. mbi ndjcnjat e mbi vuilnetin
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e njeriut as kanë patur nonjë herë fuqi e inflnencë, as do të 
kenë kurrë.

«Nuk e kemi fjalën për çdo shkencë, përgjigjen disa nga 
kundërshtarët, po vetëm për shkençat historike, e sidomos për 
filosofine, mbretëreshën e çdo shkence dhe e çdo diturije. Kjo 
ushtron një influencë të çuditëshme mbi botën shpirtërore të 
njeriut; kjo plotëson nevojat më të lartëra të shpirtit; kjo u-për- 
gjigjet dëshiravet më të mbrendëshme të zemërës; kjo i jep 
fuqi njeriut të durojë me apathi ngjarjet e hidhura të jetës; kjo 
më në fund është burim çlodhjeje, qetësimi e ngushëllimi për
njerëzit që vuajnë e që pësojnë....». Dhe që t' i forcojnë më
shumë këto pretendime, përmëndin disa fizionomi të rralla his
torike, të cilat kanë përballuar dallgat e kësaj jete me një apa
thi të lavdëruarshme e me një guxim e trimëri të rrallë, dyke 
patur si armë kulturën e pregatitjen e tyre filozofike. Theksojnë 
pastaj mendimet e disa filozofëvet te vjetër e të rinj, të cilët 
në çaste enthusiazmi, si duket, i thurin hymne madhështore filo- 
zofisë, dyke i dhënë kësaj rëndësi e fuqi hyjnore. «O filozofi, 
thotë Ciceroni, oratori dhe filozofi i madh, o filozofi, udliëhe- 
qëse e njeriut në këtë jetë, zbulonjëse e virtytit dhe ndjekëse e 
së ligës! Pa ty çdo t’ ishte vallë jeta e njerëzvet? Ti njërëzit të 
shpërndarë i mblodhe dhe krijove shoqërinë; ti gjete ligjet e 
nevojshme për këtë shoqëri; ti çpike banesà e zakone; ti ke 
qenë mësonjës i njerëzvet për çho gjë; në ty perikim e nga ty 
kërkojmë ndihmë; në ty e dorëzojmë vehtën t' onë. Jeta një 
ditë vetëm, po të kalohet si pas mësimevet të tua, është shumë 
m’ e viëfshme, se sa pavdekësija plot me mëkata. Ti na ke dhënë 
qetësinë shpirtërorc; ti na ke nxjerrc frikën e vdekjes...........

Filozofija pra qënka ajo që do të na japë fuqin’ e duhur, 
për të luftuar me sulmet c forta të fatit dhe për të duruar fat- 
keqësitë që mund të na ngjasin gjatë jetës s’ onë në këtë botë; 
gjithashtu filozofija paska fuqi magjike, që të na qetësojë shpir- 
tin e zemrën dhe të na ngushëllojë, sa herë na përvëlon no një 
ngjarje e hidhur ose çdukja e pakohëshme e krijesavet më të 
dashura e më të dhemçura që kemi në këtë jetë.

* *
«

Mirë po pikë së parit tërë njerëzit nuk mundin të marrin
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një kulturë filozofike dhe të bëhen filozofë. Që të sjellë, siç 
thonë, filozofija këto përfundime të çuditëshme, do t' ishte ne- 
vojë që kush më pak e kush më shumë të marë një lloj kul- 
ture filozofike, t’a studijojë këtë dhe t’ armatoset me parimet 
qoftë dhe më elementare të saj. Po a ësht' e mundur kjo? Eshtë 
për të besuar se bota dg t’arrijë n’ atë shkallë, sa që të mun- 
dim të pretendojmë se tërë turmat e popujvet do të jenë në 
gjendjë të pajosen me një dituri të këtillë? Le të mos marrim 
parasysh vështirësit dhe pengimet materiale, që do të gjejë një 
punë e këtillë dhe le t’ a zeffië se me përparimin e me çvillimin 
e njeriut do të çduken ndalimet materiale dhe do të bëhet e 
mundur, që çdo njeri të ketë mjetet për t'u-pajosur me parime 
filozofike. Edhe në këtë rast kujtojmë se nuk zgjidhet problemi 
se na del me një herë këjo pyetje-. Gjendja shpirtërore dhe 
mendore e njerëzvet a lejon, që të besojmë se me të vërtet tërë 
njerëzit pa as një përjashtim do të mundin të marin e të për- 
fitojnë nga kjo panaqe që quhet filozofi? Siç dihet, njerëzit për 
arësye të ndryshme (arësye klimatike, arësye shoqërore, arësye 
politike, ligji i trashegimft etj.) nuk janë pajosur me fuqi shpir- 
tërore e mendore të njejta; as nuk ndodhen në një shkallë kup- 
timi e mendimi të njejtë; njëri çquhet për mprehtësi e hollësi 
të mendjes, e prandaj ësht'i përshtatëshëm për kulturë e dituri 
të lartër; tjatri përkundrazi nuk i ka këto cilësi mendore, po 
ësht'i pajosur me shkathtësi e me djathtësi të tjera, q' e bëjnë 
t’ aftë për një karierë më praktike; prandaj ky nuk mund të 
studijojë më lartër e pra nuk ësht’ i zoti të shijojë predikimet
filozofike......  Që të mos zgjatemi, thomi shkurt se, me natyrën
që ka njeriu sot në këtë botë, nuk është e mundur të vijë dita, 
në të cilën të gjithë njerëzit të mundin t' edukohen në një më- 
nyrë filozofike e të bëhen pak a shumë filozofë aqë sa të men- 
dohen filozofikisht, të veprojnë filozofikisht e të përballojnë 
jetën filozofikisht.

Shpresëtari



Predikim i i muajit

P É R T É  S
«Edhe i prunë një ulok të dërgjur mb! shtrat 
edhe Jisuj si pa besën e tyre, i tha uiokat, ivlerr 
zemër, o bir; të jan falur fajet e tu. (Matthe 9.2.3)».

E keqe është sëmundja vëlla i dashur. Me syttë futur brënda, 
me duart sì qiri, me mollet e faqes të verdha, me trupin pèr
dita dyke u-tretur prej rycëhtësirës, i sëmuri sheh t' i shkojnë 
ditët të zeza dhe të turbullta, pa mundur i tigrati të lërë shtre- 
sën. Të tjerët shijojnë të rnfrat e jetës me qeshje, me gëzime, 
me dëfrime. Dhe krymbat vet dalin prej vrymavet për t'u ngro- 
hur në diell. Vetëm ay ësht mënjanuar nga jeta si ndonjë pa- 
rias. Të tëra i duken te hidhura dhe pa shije. Ojumi nuk e zë. 
Gjellerat, edhe ato më të mirat, i përzjejnë barkun. Të hollat 
nuk i vlejnë asgjëC Po të ishte mbret, për të fituar shëndetin 
do-t'a jipte edhe fronin, do t'a  shiste dhe kurorën. Ç’them? 
Pas Jobit, edhe lëkurën edhe të tëra që ka njeriu ësht gati t 'i  
sakrifikoj për shëndetin e vet.

Aqë e keqe e madhe dhe e rëndë ësht pra sëmundja. Por 
ç' detyra ka për të përmbushur i krishteri në ato orët e vësh- 
tira? Ç' duhet të bëjë në qoftë tjetri i sëmurë? Ç'duhet të bëjë 
në qoftë vet i sëmurë? Këto pikërisht kemi për të përshkruar 
në këtë artikull dyke patur për bazë histosin e ulogut për të
cilin na flet Ungjillori i Shenjtë Matthe Kr. 9.2.3.

* **
Shumë e prekëshme ësht pamja e atyre katër burravet 

shpirtmirë që suallën para Jisujt një ulog dhe që përdorën të 
gjitha mjetet për t'a bërë të shëndosh. Mattheu shkruan shkur- 
timisht: «Edhe ja  tek i prunë ujë ulog të dërgjur mbi shtrat». 
Marku e plotëson më hollësisht: «Atëhere vijnë tek ay, e bjerc 
tijë ulog të ngritur pre\ katër vetash. Edhe pasi s’ mundnin të 
afroneshin tek ay nga gjindja e shumë, zbuluan kulmin ku ishte 
ay, edhe si bënë vërë, zbritnë shtratin, përmbi të cilin dergjej 
ulogu». (Mark. 2.3.5.) Prej sjelljes së këtyre të katër vetave, 
të cilët bënë çdo gjë për ulogun e mjerë, mësojmë dy detyra 
kryesore që kanë të shëndoshët kundrejt të sëmurëvet: e para 
ësht f i  vizitojnë dhe e dyta të kujdesen për shërimin e tyre.
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Edhe vërtet. Nuk ka punë më të mire e më të bukur se 
të vizitosh e të ngushëllosh njerës të sëmurë. Një sjellje e tillë 
ësht e njishme pothuaj. me atë të Zotit t’onë Jisu Krisht i Cili, 
e kaloi tërë jetën e vet në këtë hotë «dyke shëruar çdo sëmun- 
dje e çdo lëngat në popull». Natyrisht, ne nuk jemi çëdi-bërës 
si Ay, por edhe me interesimin që tregojmë për të sëmurët, 
sjellim dobi të mjaftë, sidomos kur ky interesim tregohet jo 
vetëm për njerësit dhe miqt t'anë, por përgjithësisht për çdo 
të sëmurë të çdo feje, të çdo kombësije dhe çdo klase shoqë- 
rore qoftë. Vetëm ay, i dii qëllof të sëmurët mbi ndonjë vend 
të huaj e të jetë i shtrirë mbë ndonjë kasolle ose mbi ndonjë 
spital të huaj, larg farefisit e miqvet, dyke kaluar kohën në 
dhimbje, pa ndonjë dorë ^përkedhelëse, pa ndonjë gojë miku 
ngushëllonjëse, pa pak lule të vëna ndënë jestekun, vetëm ay 
them, ësht në gjendje të kuptojë se sa vlen një vizitë e tillë 
krishtërore. Nga ana tjetër këto vizita janë të dobishme jo ve- 
tëm për të sëmurët por edhe për ata që i bëjnë, passi u japin 
atyreve mësime filosofije për paqëndrushmenin e jetës, për ko- 
tësiu e botës dhe për kohën e papritur të ardhjes së vdekjes. 
nënë goditjet e së dlës edhe organismat më të shëndosha përulen

Por vìzita e thjeshte vetëm nuk mjafton. Ësht ne-vojë të 
tregojtnë çdo kujdesje të mundëshme për shërimin e të sëmurit 
dyke imituar në këtë pikë prurësit e ulogut, të cilët nuk u-kur- 
syen t’ a marrin të sëmurin, t’a çojnë në venditi ku ishte Jisuj 
dhe të prishnin çatinë e shtëpisë për t'a zbritur para Atij. Dhe 
pikësëpari, duhet të lypim për të sëmurin ndihmën e Zotit; po, 
ndihmën e Zotit, i Cili ësht shpresa dhe kështjella e jetës s’onë 
dhe nga goja e të cilit del urdhëri përfundimtar : mgreu, merr 
shtraiin t ’ënd dhe ec në shtëpin t'ëncleb Besa mbë një Perendi 
shëronjëse vèlia i dashur s’ësht vetëm një ndjenjë e kënaqëshme 
që e ben si trupin ashtu edhe shpirtin të durojnë; njëkohësisht 
ësht dhe një- fuqi shëronjëse e fortë me anën e së cilës qielli 
derth vaj në kandilën e tharë dhe kështu drita ndrit përsëri. 
Besa lutëse e Kryeqindësit shpëtoi, siç na thotë Ungjilli, sher- 
bëtorin e vet që ishte gati për vdekje. Besa e të katër vetavet 
që suallën ulogun.që kemi parasysh tërhoqi fuqin shëronjëse të 
Krishtit. Zèri plot me besë të një nëne, të një gruaje, të një 
fëmije, kanë rrëmbyer shpesh herë prej thonjëvet të vdekjes të
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dashurit e tyre. Edhe si jo? Në se- një mjështër rtiundet të ndër- 
tojë një mur që ësht gali për t' u rrëzuar, në se një enë-bërës 
mundet të rindërtojë një enë të prishur, në'Se një rrobaqepës 
di të arnojë me mjeshtri një robe të grisur, ësht e rmridur që 
Perendija të mos jetë në gjendje t'i rijapë shëndetin një të së- 
muri? Mos i mungon vullneti? a po fuqia, a pó shkenca? Sigu- 
risht i ka të gjitha. Ay na béri nga e mos qëna dhe nuk mun
det te na shërojë nga një sëmundje?

Këjo pra ësht detyra e jonë e parë. Pastaj duhet të peri- 
kim dhe në të gjitha ato mjete njerëzore që na dikton ekspe- 
rienca dhe arësyeja dhe të cilat, ndonëse të dyta, janë me gjith 
këtë methudha natyrale e zakonëshme, me të cilën Perendia 
çudibërëse ka caktuar që. të /tfifitohet shëndeti. Vetëm njerës 
injorantë dhe sypersticiozë përbuzin mjetet shkencore që ka 
çpikur dhe që vazhdon të çpikjë mendja e njeriut, e ndriçuar 
prej Zotit. I krishteri i mirë pasi lyp piksëpari ndihmën e Zotit 
vrapon dhe në mjekët e barnat. «Bir, — thotë i dituri Sir'ah ~  
kur je i sëmurë mos e le punën kështu; por lut-iu . Zotit dhe 
Ay ka për të shëruar». Dhe para kësaj këshille shtonte : «Ndero 
mjekun ndër nevojat e tua, sepse edhe atë e bëri Zoti.... Zoti 
bëri prej dheut barna dhe njeriu i urtë nuk i largon këto«. 
Vërtet! Cili ësht në gjendjë të hymtiojë shkencën e mjekësisë, 
këtë shkencë vërtet mirëbërëse, e cila me anë të aq therorive 
të puntorëve të sajë fisnikë, u-ngjit në shkallën që ësht sotmgah 
i sjell aq sherbime njerzis së mjerë. Cili mundet të mohojë 
sherbimet e mëdha të bashkëpuntorëve të Asklipiojt, të Qalinojt, 
të Pasteur-it dhe të aq e aq të tjerëve? Por vetëm këjo duhet 
fatkeqësisht të theksohet: që këtë mision të shenjtë në kohën e 
sotme nuk e kuptojnë si duhet të gjithë mjekët. Ka natyrisht 
edhe sot — lavdi Zotit — mjekë të vërtetë shpresëtarë, të cilët 
armonizojnë shkencën me fenë dhe që riën maqinën lëndore 'të 
trupit ndjejnë fuqin jetëdhënëse të shpirtit, mjekë-filosofë. të 
cilët na sjellin ndër mend ato kohëra të kaluara, kur farmacitë 
ishin dhe tempuj të shenjtë të Asklipiojt dhe mjekët priftër; po 
ka edhe  ̂sot imitonjës të shën-Anargjendëvet që nuk kërkojnë të 
spekulojnë vatëm me profesionin e tyre. Por, mjerisht duhet 
thënë se ka edhe mjekë materjalistë të cilët vetëm çelule sho. 
hin në natyrën e njeriut, që kanë çdukur prej zemrës së tyre
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çdo. ndjenjë të lartë dhe që me çdo rast përpiqen të bëjnë edhe 
shokë të tjerë si veten e tyre. Mirpo kë'tu e kemi fjalën për të 
sëmurët dhe jo për mjekët. Dhe kështu, passi treguam detyrat 
e të shëndoshëvet ndaj të sëmurët, le të shohim tani më poshtë
dhe çqëndrim duhet të mbajnë të sëmurët kur vuajnë.

* * - *
Nuk vijmë t'u rekomandojmë atyrëve apathi stoike, as të 

mohojmë dhimbjen, për të cilën kanë bindje të plotë të sëmu- 
rët. Por dc t'u rekomandojmë të kenë durim sa të jet' e mun- 
dur më të math. Do t'u kujtojmë Jobin, i cili ndonëse në mo- 
shën më të bukur të jetës vuante prej një sëmundjeje të dobët 
që nga kryet e deri në këmbë, asnjë sharje nuk nxori nga goja 
e vet, por me shpresë thoshte : «Emri i Zotit qoftë i bekuar». 
Do t'u kujtojmë të varfërin dhe të shkretin Llazar, që rrinte 
n'oborrin e. shtëpisë së pasanikut dhe i cili për durimin e vet 
u-muar nga engjëjt dhe u-ngreh në gji të Avraamit. Do t' u 
kujtojmë ulogun e Vithesdhasë i cili për 38 vjet rrjesht rrinte 
me durim pranë ujrave të kaltërta të pellgut, dyke pritur shë- 
ronjësin e vet të dërguar prej qiellit. Sidomos do t’ a kujtojmë 
Zotin t'onë Jisu Krisht, i cili dyke mbajtur fajet dhe piagai 
t'ona, rënkonte mbi kryqin dyke luftuar për tre orë e ca rrjesht 
kundër dhimbjes. Vuan pra këndonjës i dashur? Je dobësuar 
prej sëmundjes dhe s' mund të ngrihesh prej shtratit? Kanë ka- 
luar javë, muaj, vjete? Për emër të Zotit mos mallko. Elith një 
vështrim mbi drurin jetëdhënës. Shih Krishtin sa ka vuajturdhe. 
kij durim. Mós harro pastaj dhe se sëmundjet shpesh herë na 
dërgohcn për të na provuar. Në laboratorin kimik të dhimbjes 
Perendia na pro^on, siç provon kimisti arin, për të na vulosur 
pastaj me vulën e Birit të Tij të vetëm-lindur, ashtu siç vulosin 
shtetet monedhat e tyre që të dallohen nga monedhat falso. Nuk 
sheh ç' bëjnë kopshtarët me dëllinjat, me pemët e mastikës e të 
tjera? Hapin të çara të thella me thikë që prej atyre të çarave 
të dalë libani, smirna, alloi, mastika etj. Kështu edhe Perendia; 
në kohën e duhur na çan me anë të sëmundjes. Në se do të 
jemi shpirtëmirë dhe pemë erëprurëse, vlcra e jonë në këtë 
mënyrë bëhet më e madhe. Me lotet, të cilat si një lëndë e mi- 
rë-erëshme kanë për të dalë prej zetnrës s'onë së dhimbur, Pe
rendia ka për të krijuar diadcmet, me të cilët do të stolisë ne- 
sër pas nesër kurorën e çpërblimit t’ënd të përjetëshëm.
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Por, që dhimbjet e tua të meritojnë për çpërblim duhët 
të pajtohesh me doemos me Zotin dhe të dëgjosh prej gojës 
së Tij si ulogu: «kij kuraj o bir, të falen fajet». Më sipër tha- 
më që shpesh herë sëmundjet vijnë për të na provuar; por 
shpesh herë vijnë dhe nga fajet ose mëkatat. ~ Hith pra një 
vështrim në veten t’ ënde dhe shih: Mos ndonjë herë ke ngri- 
tur krye kundër ligjit moral? Mos ke keqpërdorur talentet me 
të cilët të ka stoltsur Perendia? Mos je dhënë pas qejfeve të 
çfrenuara, pas pasioneve dhe epsheve të dobëta, të cilat të kanë 
tronditur nervat, të kanë vyshkur mershën, të kanë bërë skelet? 
Dhe në se ndërgjegja e jote ka për t’u përgjegjur «p@», atëhere 
duhet të pajtohesh me- Zotin, duhet të ftosh meshtarin, të rrë- 
fehesh dhe të kërkosh ndihmën hyjnore. Duhet të dëgjosh më 
parë: «Bir të ndjehen fajet e tua», që të të shtohet pastaj dhe: 
«ngreu e ec»? Duhet të marrësh me shpresëtari kungatë e shenjtë 
që të të ringjalljë shpirtërisht, dhe të thërresësh pranë teje tërë 
ata me të cilët je zënë ose i ke padrejtësuar për të kërkuar 
ndjesë ose për të ndrequr me sa të jet1 e mundur dhe gabimin. 
Sikur — mos e dhëntë Zoti — vdes dhe nuk arrijte t’i bëç të 
tëra këto, atëhere me ç'faqe do të paraqitesh te gj.ykatësi idrejtë?

Por le të themi se nuk je për atë botë. Ose pse kandili i 
yt ka_ patur akorna dhe një pikë vaj, ose pse ndonjë profit Isaia 
ësht lutur për ty; ti u-shërove. Zoti i dhemshur të tha: «ngreu 
merr shtratin t’ ënd»; dhe ti u-ngrite prej shtratit plot shëndet

-përsëri ndërsa njerëzit e tu «lavdëronin P^rendinë.......». Shumë
mirë. Po, pa më thuaj, si ke ndërment t 'a  kalosh që tani e 
tutje jetën? «Ec e mos mëkato më» i tha Jisuj ulogut. Ec pra 
dlie ti pas udhës së Zotit dyke mirëpërdorur kohën që të rnbeti. 
Mos barro paravolin e fikut. «Një njeri kishtc mbjellë një dru 
fiku ndër vreshtët e tij; dhe erdhi të marrë pernë prej atij, po 
nuk gjeti. Edile i tha vreshtarit, na tek po vinj tre vjet të marr 
pemë prej këti druri të fikut, edhe nuk gjej; pre-e; përsc të 
zërë edhe vëndin më kot? Po ay u-përgj.egj e i tha, Zot, lëre 
edhe këtë inot, gjersa të rëmih rrotull' ati, e t’i shtije plehë; 
Edhe ndë. bëftë pemë, mirë, po ndë mos bëftë, dot’ e preç 
pastaj». 1 zoti i vreshtës ësht Perendia. Vreshti ësht kisha e 
Tij. Vreshtarët janë Engjëjt. Dhe fik i pa pemë je ti. Kësaj 
here Perendia të ka falur përsëri. Kij mendjen pra. Mos meka-
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to. Se 's'ke për të shpëtuar më. «Sepse përfundimi i mëkatit 
ësht vdekja». Shën-Joani në librin e Zbulesës e ka përshkruar 
vdekjen si një kalorës të tmershëm të ndenjur mbi një kal të 
ri ndërsa skëterra e tërë hiqet pas atij. Dhe Ap. Pavli, dyke 
e plotësuar këtë ikonë, thotë se ay kalorës i egër sjell ndër 
këmbë në vend të thumbavet fajet t’ ona. Ve-i re kuptimit. 
Vdekja e gjithsejcilit prej nesh vjen sipas barrës së rëndë- ose 
të lehtë të fajevet t' ona. Kalorësi natyrisht ecën gjithënjë, sepse 
të gjithë do t’i përulemi vdekjes. Kalorësi e çpou kalin gjithë- 
një me thumbrat, passi s' ka asnjë në këtë botë pa faje. Mirëpo 
disa prej thumbrave janë të mprehta e disa jo. Po të shtojmë 
mëkatat t' ona, ësht njësoj sikur t'i mprehim vdekjes thumbrën 
dhe të shpejtojmë fundin t' onë. Në se pakësojmë këto ësht si
kur t'i trashim vdekjes thumbin dyke i dhënë kështu kalit ina- 
tin të ecnjë ngadalë. Këjo pra ësht pas ikonës së më sipërme 
lidhja e ngusht që ekziston ndërmjet jetës fyzike dhe asaj morale..

Një nga revistat shkencore të mjekësisë që dille në Paris, 
përshkruante këtë ngjarje sa të vërtetë aqë dhe të rrallë. Një 
njeri qe atakuar prej paralyzisë së ngadalëshme. Pamja, dëgjimi, 
shijimi, nuhatja, prekja, zotësia e të lëvizurit, të tëra njëra pas 
tjetrës e lanë. I sëmuri mirte erë, përtypte, mendonte, bile çu- 
ditërisht dhe fliste, por prej botës së jashtme nuk merrte asgjë 
vesht dhe asnjë ide të re s' mund të futte në brëndërin e tij. 
Pa pritur dhe pa shpresuar, njerëzit e shtëpisë zbuluan një ditë 
që një pjesë nga faqja e tij ruante akoma ndjenjën e sajë, mb’atë 
pjesë nisnë me gishtin të formojnë shkronja dhe për çudi të 
merren vesh me të. Dal nga dal burgu i errët u-çpua, shqisat 
e hymnotizuara u-squan dhe njeriu u-shëndosh. Këjo ngjarje 
ësht e vërtetë, e provuar prej shkencës së mjekësisë. Por le të 
na lejohet t'a zbatojmë në mënyrë paravolike. Ekziston një pa- 
ralizi më e keqe se ajo e trupit, paralizia e zemrës dhe ndër- 
gjegjes, e cila na veçon nga bota shpirtërore. Por sa do e ulët 
që mund të jetë rënëja e jonë, Perendia lë gjithënjë një vënd 
të prekëshëm me anën e të cilit mundemi të rifitojmë shënde- 
detin t’ onë shpirtëror. Dhëntë Zoti që ky artikull të ketë pre- 
kur këtë pjesë të prekëshme.

B.



e 'iCi<dè<ì

Si mbas shembullit té muzikés kisbtare, qi u-perdorte nder 
tempuj té popullit Izraelit, edhe Kisha Kristjane vuni né pérdo- 
rim muzikén pérgjithésishs per té ba qi lutjet e drejtueme Pe- 
rendisé té kené manifestimet t’ ona shpirténore té pércjelluna 
me melodina ritmike. Edhe n’ Ungjillin e Jisuit té shkruem prej 
Evangjelistave gjejmé disa tregime té muzikés e té poezisé 
kishtare. Késhtu Llukaj na shenjon nji poezi té kushtueme Vir- 
gjireshés tuej pérshkrue dinjitetin, qi Perendia gjet né Personen 
e Sajé. (Vro Ungjillin pas Llukajt 1, 46-56): «Edhe Mariama 
tha: Shpirti i irti madhëion Zone» Edhe fryma e ime u-gëzua
mbë Perendinë Shpëtimtarin tim.......

Shën-Llukaji na shenjon n' Ungjillin e Tij poezin e Krye- 
priftit Zaharisë, babait të shën-Joan Pagëzorit. (vro Llukajnë 
1, 68-79): «L-bekuarë qoftë Zoti Perëndia i Israilit sepse erdhi
edhe bëri çpërblim në llausin e Tij.......... ; Edhe ti, o djalë,
profitë i të-Lartit do të quhesh; sepse do të shkojë perpetra fa-
qes së Zotit, për të bërë gati udhët e A ti.........

Për sa i përket muzikés e poezisé kishtare janë ma, té be- 
gatuna Letrat e Ap. Pavlit, i cilli na rekomanpon muzikën dhe 
poezinë si mjet mësimi e edukimi (vro Katrën mbë Efesianët 
5.14): « Vgreu ti që jle, eahe ngjallu prej së vdekurish edhe 
K risiiti do të ndriçojë»...

Mbi barrsimin e Virgjëreshës (vro kartën e parë mbë Ti- 
mothen, 3, 16): «Perendia u-çfaq ndë mish, dolli i drejtë ndë 
Erymët u-duk ndë Ëngjëj u-leçit ndër ko/nbe, u-zu besë ndë bo- 
tët, hipi lart me lavdi».

Mbi naltësimin e vujtjeve martire té Jisuit (vro kartën e 
dytë mbë Timotheun 2,11,13): «Sepse ndë vdiqmë bashkë me 
Krishtin, kemi edhe për të rruar bashkë me atë, ndë darofshimë, 
kemi edhe për të mbretëruarë bashkë me atë, ndë e mohofshimë,



JETA KRISTIANE 177

edhe Ay do të na mohonjë; në dalçimë të-pabesë, Ay mbeti be- 
sëtare; nuk mund të mohonjë vetëhen e ti».

Këto rreshta poezije kjenë përdorë ndër sherbime liturgjije, 
por tuej mbarrë përgjithësisht, në periodën e parë Kristianike 
kjenë të pakët hymnograftë si dhe poezia kishtare kje e vorfen.

Kulmi i hymnografve kishtar mërrinë në kohën e Sinodhe- 
ve (prej shekullit të IV-VIII) aso kohe kur Dhogmat Kristjane 
u-formuanë, edhe me anën e poezisë kjenë vu në rradhën me- 
lodike, tuej i këndue nder kishna' e vende tjera shenjte.

Prej hymnografve të damë në shenj në kishën lindore në 
shek'ullin e IV-të janë : Shen-Vasili i Madh, Shen-Qrigor Theo- 
llogu, Shen-joan Qojarti e Shen-Efrem Syriani. Shen-Vasili e 
manifestoj talentin e Tij të poezisë me anën e një liturgjije e 
cilla quhet n' emën të Tij. Përposë liturgjisë janë edhe shum 
lutje të tjera të shkrueme prej Tij, të cillat përdoren nder sher- 
besa shenjte të Kishës Orthodhokse. Shën-Qrigor Theollogu pat 
shkrue ma shum poezina kishtare të cillat dahen në.dy katego- 
rina : theolloge e historike. Këto theollogë pra dahen në dy 
pjesë: dhogmatike e etike, në sa ato historike përshkruejnë his- 
torin e Tij tuej çfaqë ndjenjat ma të thellat. Si këto të dy as 
gja mangut ehhe Shen-Joan Gojarb' shkrou nji liturgji në më- 
nyrë poetike të qujtun n’ emën të Tij. Si hymnograf i madh 
mund të quhet Efrem Syriani, i cilli pat shkrue përposë tjerave 
edhe ato pjesë poetike qi përdoren në ceremoninë e vorreses.

Në shekullin. e V-të kje da në shenjë vjershtari kishtar, 
Patriku i Konstantinopojës, Anatoliu (458), ku pjestë e poezisë 
së Tij i gjejmë të shumten nder minej (mujore). Përposë këty- 
ne kjenë da në shej edhe tjerë si p. sh .Antonie Timokliu, Mar- 
kiani, Joan Monahu, Aksanti etj. Por kulmi i poezisë kishtare 
fillon në shekullin e VI-të, ku hymnogfafët ma të mëdhaj të 
Kishës Orthodhokse kanë për bazë poezinë klasike të dallueme 
nder rroke të përcjelluna me mellodina të komponueme prej 
sish. Si ma i madhi nder to kje: Rroman Melodianimz fis prej 
Syriet, i cilli veproj si poetë çprej vjetit 536-556. Ma para ishte 
si dhjak në kishën e Bejrutit e ma vonë e shohim në Konstan- 
tinopojë në kishën e madhe të qujtun «.Vllahernm. Numuri i 
kangave poetike mund të afrohet deri në 1000, të qujtun kon
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daqe e tropare. Mjerisht deri sot nuk ketni të rujtuna prej tyn'e 
ina tepër se 80, ku nji poezi ma e madhe asht kondaku i Krisht- 
Lindjes; Virgjiresha sot... ..... Kisha Orthodhokse e njeh në ra- 
dhën e shenjtorve dhe e kremton me nji Tetuer.

Nder hymnograftë kishtar të shekullit të Vll-të kje dà në 
shej Patriku i Konstantinopojës Sergjie (610-638). Thuhet se ky 
kje auktori i Akathistit të Virgjëreshës, qi lexohet në mramë- 
sore të javës së V-të të kreshmëve të mëdha,. «Gëzohu Zonjë 
që linde me të vërtetë ligjëvënësin, i cili shojti darovisht paudhë- 
sit e të gjitliëve».

Përposë Sergjiut kemi edhe nji hymnografë tjetër i cilli 
poezinë kishtare e trajtonte në frymën klasìke e ky kje: > Ojergj 
Pisideri, Dhjako e Hartofillakë i kishës së Shën-Sofisë në Kon- 
stantinopojë. Në mjes poezinave tjera thuhet se shkrou mbi 
krijimin e botës dhe mbi të ngjallunit e Jisuit.

Kulmi i poezisë kishtare kje në shekullin e VHI-të i për- 
faqsuem prej nji numuri të madh vjershash e kangësh poetike 
të shkrueme prej Andrea të Kritit. Lindi në mjes të shekullit 
të VH-të në gjytetin Damask, por kalojë nji koh të gjatë në 
Jerusalem si monah i thjeshtë, ku pat shkrue nji numer të madh 
veprash poezie kishtare. Andrea i Kritit, ma vonë Ktyepeshkop . 
i këtij gjyteti na la të shkrueme shum vepra poetike, nji nder 
ma me randësi asht Kanoni i Madh, i quejtun edhe prej emnit 
t' auktorit, lexohet të mërkurën e javës së V-të të kreshmëve të 
mëdha.

Mbas Andrea Kritit na lajmohen në kishen Orthodhokse 
edhe tre auktor tjerë poetikë: Kozma i Vktër (plak) Kozma i 
Ri dhe Kozmai i Majumit e si ma të medhin ndër ta kemi : 
Shen-Joan Dhamaskinin.

Kozma i Vjetër me fis kje.prej Siçiljet. Në poezi kishtare 
ky kje si mësues i Kozmos së Ri edhe Joan Damaskinit, Koz
mai i Majumit (i qujtun prej nji vendit Majum në Palestinë) 
kje si monah në Monastirin e shën-Savës afër Jerusalemit, në 
vjetin 743 mb. Kr. kje dorzue peshkop i gjytetit Majumit. Ky 
pat shkrue shum tropare e konkaqe, por ay qi u da né shej si 
poet i naltë kje: Joan Damaskini.

. Ky auktor kur shkrou shum kanone në frymën klasike si
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edhe me metrin e rrokeve. Ndër të gjitha të kremtet vrejmë 
veprat e Joan Damaskinit si-edhe definicionet dhogmatike. Por 
pjesët e poezisë përdoren në ceremoninë e vdekjes, ato kunorë- 
zojnë.auktorin si për kahë ana poetike si metrike ashtu edhe 
kuptimi dhogmatik. Joan Damaskini plotsoj edhe Oktoihun, tuej 
komponue edhe mellodina të veçanta për 8 zane (ikos). Për- 
posë këtyne auktorve qi përmendem sypri kemi edhe të tjerë 
si p. sh. Justininjani i I-rë (527-565) qi shkrou kangen : O i
vetëm lindur-Bir dhe Fjalë e Perendisë............  e cilla kendohet
për gjith liturgji. Mbas tij vjen Kozma Hymnografi (shekulli 
IX-të) Shent Thèodhor Studiti, dhe Kasija Monade.

Pra si pamë këto kjenë hartuesat e poezisë kishtare ç' prej 
■ shekullit të IV-të në të VIII d.m.th. të kohës kuer se kjenë formue 
Sinodhet e Shenjtë Ekumenikë.

Prof. 1. B.

MENPIME T * * ARTA

Të shkelurit e premtimit që mund të kesh dhënë, është 
prove e qartë se f i  s ’ke fuqi ose dëshirë f i  bësh ato që prem- 
ton. prandaj ose nuk duhet fare fa  japësh fjalën, ose sa hërë 
e jep, është nevojë fa  quash si një detyrë e një hua të shenjtë, 
të cilën duhet fa  paguash brenda ajatit të caktuar.

* ** ■ ■

Nuk mund të fshihet drita e dashurisë, kur kjo çkëlqen e 
ndriçon me anën e vepravet të mira, kur mundohet e punon me 
qetësi e pa bujë për të ndriçuar e ngushëiluar shpirtëra që pë- 
sojnë, si dhe kur përpiqet për lehtësimin e shërimin e trupit të 
sëmurë të f  afërmit.

*  ?Ii . .*
Ifur nuk të vijnë gjërat ashtu siç i kërkon, të mos hidhë- 

rohesh, po f i  pranosh e të kënaqesh me ato siç vijnë, e atëhere 
përveç që do f i  gjesh të dobishme, po edhe qetësinë shpirtërore 
ke për fa  ruajtur gjithënjë.



Shtylla e Familjes

D ety ra t e b ash k ësh o rtëv e t 
kundre jt n jeri tjetrit

B. Bashkëshortja

12. Vendi i gruas në familje

Esht më se e ditur, që gruaja ësht pajosur prej Zotìt me 
dhurëti të këtilla, me të cilat mundet të ushtrojë influencë të 
madhe jo vetëm mbi burrin por dhe mbi të tërë anëtarët e 
familjes, mjafton që këtë t’a perdornjë pas dëshirës së Zotit.

Kështu, lutjet, fjalët dhe lotet e gruas munden të prekirt 
e më në- fund munden të thyejnë dhe karakterin më të fortë të 
burrit, të cilin një grua e ndershme dhe e urte mundet t' a 
kthejë në udhën e detyrës dhe të së vërtetës.

Gjithashtu ndjenja fetare gjendet më e çvilluar te gruaja, 
kështu që shumë rallë gjinden gra indiferente për punët e fesë 
ndërsa burra ka mjaftë. Gruaja e frymëzuar prej një dashurije 
të vërtetë për emrin e Krishtit dhe për burrin e sajë, mundet 
të influencojë dhe burrin dhe t 'a  afrojë me kishën e me fenë. 
Pikërisht për këtë shkak kemi parë edhc shohim që burra të 
cilët nuk çanin kryet fare për fenë para martesës, u-bënë pas 
martesës shumë fetarë dhe nisnë të mendojnë më seriozisht 
për shpirtin e tyre dhe për të arthmen e tyre tej varrit.

Nga ana tjetër gruaja ësht i pari mbikqyrës i shtëpisë. 
Dhe ësht i Vetmi person, i dii jo vetëm do të drejtojë punët 
e brëndëshme të shtëpisë, por edhe që do të vijë në kontak^
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të drejt për drejtëshëm me të tërë personal e familjes. Cili do 
t'i edukojë sidomos fëmijt, dhe cili do të futet nër zemrat e 
tyre? Nëna, gruaja domethënë. Sa për shërbëtorët, në ka shtë- 
pija, kush do të kujdeset, që punët të bëhen në rregull e të 
mos lindin grindje e shamata? Zonja^ gruaja domethënë. Dhe 
shembëllën e mirë të rregullit, të durimit, të dashurisë, të 
shpresëtarisë kush do t’ a japë? Gruaja. Por kur? Kur ajo njeh 
dhe dëshiron të kryej besnikërisht e me ndërgjegje detyrat që 
mer përsipër që nga dita e martesës.

Një grua pra e cila nuk intëresohet për detyrhnet e sajë 
kundrejt familjes, bëhet shkakëtare e prishjes së qetësis famil- 
jare, kurse ajo që di të kryej me kujdes detyrat që i impono- 
hen prej ligjës së Zotit, bëhet shkakëtare e lartësimit dhe të 
forcimit të shtëpisë. I urti Solomon thotë: «Gra të urta ndër- 
tuan shtëpira, ndërsa gruaja e marrë e prishi me vet duart e 
sajë» (Prover. 14, 1).

Por cilat janë detyrat e gravet kundrejt burravet të tyre? 
Këto do ti nisim që nga numuri i arthëm i revistës s’ onë t’ i 
tregojmë.

B.

MENDiME T’ ARTA

Tërë veprimet e njeriut, thoshte i shenjti Qirill i Jerasa- 
lem-it, mbshteten e themelohen për mbi besëti e mbi e mbi 
shpresën. Bujku mundohet e mbjell në dimër, i shtytur nga 
shpresa se në verë do të mbledhë pemët e mbjellura; tregtari 
bën udhëtime të gjata me shpresën e një fitim i të madh dhe të 
një jete të këndëshme; kjo (shpresa e besa) e shtyn detarin të 
përballojë reziqe nëpër detë, kjo i jep fuqi shkencëtarit që të 
meret me studime plot me lodhje e mërzitje, kjo më në fund e 
mbush me durim çdo punëtor që piinon e që mundohet.

Sa i lumtur do t’ishte njeriu, sikur të shkonte pa pushim 
rrugën e jetës s’ amëshuar me besë e shpresë te pa tundur ne 
Perendija!



Shtylla e të rinjvet

Mackensen, gjeneral i math i Ojermanisë, në fillim të luf- 
tës së përbotëshme i shkruante mëmës së vet 90 vjeçare : «Për 
dyzet e katër vjet lutjet e tua më kanë inkurajuar dhe tnë kanë 
mbrojtur si një mburojë; le të më shoqërojnë po me atë për- 
fundim dhe 'në luftërat e renda që po afrohen dhe le të më 
bëjnë të denjë për misionin t'im. Kam besim në to».

«Kam besim në to». Në çfar? Në lutjet e një plake 90 
vjeçare! Kush? Mackensen, gjeneral i math!

Ndofta dhe ti vlla i dashur munt të kalosh në jetë përmes 
shumë provave, ndofta edhe besa e jote mund të viheDmë 
ndonjë provë të rëndë. Mirpo, per sa kohë ti qëndron i fortë 
në të falurit, unë nuk çqetsohem për ty, as besa ka për t’ u 
tronditur.

Përkundrazi, tiëse ti nuk ke zakonin të kërkosh për vetën 
t'ënde hirin e Zotit, si do të mundësh atëhere të ruaç të pa 
prekur besën e fëmijërisë? Si do të mundësh t'u bëç bali ngas- 
jevet që vijnë kundër teje, po të mos forcoh.esh me anë të 
lutjes?

Të falurit, lutja domethënë, të përplotëson shpirtin, të bën 
më të pastër, më të mirë, më të qetë. Të falurit ësht burimi më 
i pasur i fuqis së punës. Për çdo detyrë që ke për të përmbu- 
shur fal-u me shpirtë te Perendia dhe pastaj ec p.ërpara dyka 
thënë ài Davidi kundër Goliathit: «Un vinj kundër teje në.em- 
rin e Zotit dhe Perendisë së ushtërivet».

Thoshte lijë bere një hindian : «Për çdo ditë falënderoj
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Shpirtin e math që la të rritet për ne misri». Po ti bir i da- 
shur? E falënderon Perëndin që të dha jetën, të dha mendjen, 
të dha prindërit dhe sidomos për të mirat shpirtërore që të ka 
dhënë? Thuaj, bir, sa vjet ke? gjashtëmbëdhjetë? Sa minuta 
bëjnë këto? Një ditë ka 1440 minuta, t̂ jë vitë 525.600 minuta, 
gjashtëmbëdhjetë vjetë, 8.425.600 minuta. Aqë minuta pra, ke 
rrojtur. Edhe çdo minute e ke prej Zotit. Për çdo minutë pus.h- 
teti i tij i tërëfuqishëm të mban të gjallë. Po të heqësh dorën 
që ësht posht dërrasës, dërrasa bije. Një moment sikur të mos 
kujdesej Zoti për ty, do të binje në çdukje sic ke qenë para 
se të jesh. «Totum te exigit, qui totum te fecit», thotë i luna- 
turi Augustin. Perëndia të ka bërë të tërë, Ay ka çdo të drejtë 
mbi ty.
,, Të falurit ësht banjë drite për shpirtin, sikundër janë rre- 
zet jetëdhënëse të djellit për lulën. Të falurit ësht të mbushurit 
e shpirtit me erë të pastër, si atë që shijojmë prej majavet të 
malevet. Të falurit ësht çplodhja kremtërore e shpirtit, si ajo e 
që ndjen trupi i lodhur për tërë javën në një pasdreke të qetë 
të së Djelës. Të falurit ësht poezia e jetës së përjetëshme. 
Kështu, që ay, i cili nuk ka zakonin e bukur të falet, nuk rron 
një jetë njerëzore, por po thuaj shtazore, siç thoshte Abd-el 
Kader-i në një stil pak si të pagdhendur: «I krishteri ësht më 
i lig se mysylmani. Çifuti ësht më i lig se ,i krishteri. Ay që 
u-falet idhujvet ësht më i lig se çifuti. Derri qëndron pak më 
posht se idhujtari. Por njeriu i cili nuk i l'alet Perendisë qën- 
dron dhe më posht se derri».

MENDIME T ’ ARTA

Në çdo vefid të panjojtur dëshëron të gjesh një udhëheqës 
i cili të të tregojë udhën e sigurtë pa vënë në rezik as pasurinë 
as jetën t ’ ënde. Po pse në rrugën e jetës V ënde, q’ është aqë e 
vështirë dhe e rezikëshme, pse nuk e kërkon Perendinë si udhë- 
heqës, i.cili jo vetëm do të të ruajë nga reziqet e humbjes, po 
edhe do të të shpjerë sigurishi në venditi e lumturisë?



Qëllimi i pësimevet si mbas
U N  G J I  L L IT

«Passi péso) pra Krishti në misht për ne, armato 
suni edhe ju me gjithë atë mendim; sepse ay që 
pësoj në misht, pushoj nga faji.

(Letra e porë e Ap. Petrit Kr. 4,1)

Po kje se kërkojmë qëllimin e pësimeve simbas Ungjillit 
le t'i drejtohemi Ap. Pavlit e mandej edhe të gjith atyne qi 
psuen për Jisuin Shpëtimtar. Duem t' i tregojmë mendimet e 
Apostollit të pësimevet, po sikurse edhe Joanin qi e quejmë 
Apostoli i dashurisë; e at-here kemi për të kuptue se psimet 
për Jisuin e Besen e Tij jan të nevojshme për shpëtimin e shpir- 
tit t’ onë. Tuej marre parasysh se sot ma tepër se kurr àsht e 
domosdos.hme qi të përqafojmë teorinë e Jisuit po i drejtohemi 
lexuesve të ndershëm për t' u spjegue mejtimet e Apostollit, 
përgjithësisht t’ Ungjillit, qi na tregon qëllimin e pcimeve, mbasi 
qi prej psimeve mvaren shum pytje jete e shoqnore.

Te shumtën e herës nji teori e themelueme prej njerzve 
të vdekun ose nji princip fillozofik na dërgon në humbje, pran- 
dej edhe nji njeri shprestàr i besimit të Jisuit bashkë me Apostullin 
thërret: «Vështroni se mos u-gënjenë juve ndonjë me anë të 
fillosofisë dhe të kobimit të kotë, pas fjalëvet të lena prej njers- 
vet, pas stihiavet të botës, e jo pas Krishtit. (Karta mbë Kollo- 
sianët Kr. 3.8.)-.

E për të kuptue se shka asht ma e dobishme në ket botë 
për të shkoqitë pyetjet jetësore e shoqnore e shohim t' arsyesh- 
me të bazohemi në fjalë t' Apostollit të Jisuit ku thotë : *Luftën 
e mirë luftova, udhën e mbarova, besën e ruajta; Paskëtajthi më 
mbetet kurora e drejtërisë, të cilën do të m'a apë Zoti nd' aië
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dite, i drejti gjykatës; dhe jo vetëm mila, po edhe gjith’ atyreve 
që duati të dukurit e ath . (Vro Karta e Ij-të mbë Tim. Kr. 4,7,8).

«Oëzohuh Keto janë fjaltë e para të problemit të psimeve 
të Akostoll Pavlit. «Oëzohu përherë mbë Zotin, përsëri do të 
them gëzohm (Vro Kartën më Filipp. Kr. 4,4).

Oëzonju përhera ju që pësoni bashkë me Jisuin pse «Po 
ndë qoftë si i krishterë, le të mos ketë turp, po le të lavdëronjë 
Perendinë mbë këtë». (Karta e I-rë e Ap. Petrit Kr. 4.16).

Apostolli na kshillon qi të gëzohemi ndër psime bese: 
«Po edhe gjithë sa duan të rrojnë me besë të mirë mbë Jisu 
Krisktin do të ndiqen» (Vro Kartën e Il-të mbë Tim. 3.12).

Smramit thotë Apostolli: pse t' i kundërshtojmë psimeve 
mbasi qi të gjithë jeta e ynë në ket botë àsht vajë e mjeritn, 
por le të drejtohemi për nji jetë qiellore ku àsht drita e pam- 
barueme. Në pyetje t' atyne, të cillt nuk e kuptojnë qëllimin e 
psimeve sepse vueni e psoni o ju njerzt e teorisë së Shpëtim- 
tarit? Apostolli do të u-përgjegjë: për të trashigue “Mbretninë 
e Qiellit,,. Edhe Jisui e përutiji vehten e ti e u-bë i bindurë 
gjer mbë vdekje, edhe vdekje kryqi.

Prandaj edhe Pereadia e lartoj fort tepër edhe i fali ati 
nji emër që është për mbi çdo emër». (Vro kartën mbë Filipia- 
nët Kr. 2.2.9). Prej psimeve nuk do të frigohemi^ por do të for- 
cohemi si mbas fjalëvet të Jisuit: «Po edhe ndë heqçi keq për 
drejtërinë, të lumur jeni, edhe nga frik’’ e atyreve mos kini frikë 
as mos trubullohh. (vro Kartën e I-rë Ap. Petrit 3.14). Të gjitha 
shka Jesui veproj bani qi edhe na të ndjekim gjurmat e Tija 
«Sopse për këtë u-thërritë, sepse edhe Krishti pësoj për ju  e ju 
la juve një shëmbëllesë që të ecni pas gjurmëvet t ’ ati» (vro 
Kart. I-rë Ap. Petrit 2.21).

Prandaj edhe psimet janë të nevojshme abolla qi me anën 
e atyne të jemi të dëj të trashigojmë Mbretinë e Qiellit. Po për 
ket arësye edhe Apostojt u-gëzojshin hurse u-ndiqshin prej an- 
miqvet të Jisuit. . Mysteri i psimeve àsht shumë i madh! Por 
për ata që mendojnë shpirtërisht e jo fizikisht àsht faret i vo' 
gël, mbasi qi e çojnë menden te Psimet e Jisuit prandej edhe 
na duhet të psojmë për Emrin e Tij; kështu vetëm me anën e 
psimeve mund tc vimë te Jisui. «Atëhcre Jisui u-tha nxënësvet
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të tij. Kush të dojë të vijë prapa meje le të mohonjë vet-hen e 
ti edhe le të ugrerë kryqin e ti dhe le të vinjë pas meje». (vro 
Ungjillin pas Matheut Kr. 16.24). Qe ndër këto fjalë m erret 
vesti qëllimi i psimeve f  ona po kje se dishrojmë të bftsh- 
kohemi me jisuin.

Prandej në jetën f  onë lypset të jemi nder psime, qi ma 
vonë të kemi edhe gëzime. Pse prej psimeve në gëzime àsht 
udha e Jisuit qi na tregon Ungjilli. Me anën e vuejtjeve edhe 
Jisui arrijti deri te ngjallja, te gëzimi ma i madh qi kremtojmë 
na të krishtenët. Psimet janë po ashtu sikurse ato rëtë e zeza 
qi na lajmohen athue se po na përpijnë, por mbi ato rë na 
shndrit dielli i së vërtetës e at-here nuk do të pvesim : Na pse 
psojtnë? por do të thrrasim me za të naltë ; Të lumët janë 
ato qi durojnë eteri në mbarirn, pse ato do të jenë të lum; 
e po kje qi ndonji' prej nesh e lëshon zemra le f i  drejtohet 
për ndihëm Atit Qiellur : «Avva, o Atë, të gjithë janë të man
dura tek ti, mergoe prej meje këtë potir; por le të bënet jo ç'daa 
unë, po çdo ti».

Tuej dijtë të gjitha këto shka ma nalt shenjueme po udh- 
tojmë kah Qollgofha, kah vendi i psimeve, pse prej andej ka 
për të na ardhë gëzimi.

«Qëzonju!» kjo asht fjala qi pa pushim thrret Ap. Pavli 
tuej udhtue kàh Gollgotha, kah psimet e Tija të jetës, tuej na 
diftue se prej andej ka për të na ardhur gëzimi i vërtetë, i 
përjetëshëm; prandej edhe Apostolli na kshillon: «Lafto luftën 
e tnirë të besës, rrok jetën e përjetëshme ndë të cilët edhe u-thirre». 
(vro Kartën e parë rë Tim. Kr. 6.12).

Keto fjalt e shenjueme sypri na tregojnë sepse të pësojmë 
në ket botë. Edhe nc po i apim fund këti spjegimi, tuej pritë 
të gatshëm çdo pësim qi të jenë për shpëtimin e shpirtit fonë 
për të trashigue Mbretninë Qiellore.

Prof. /. B.



I BIRI I SHTËPIS SË DAVID-IT
(Rrëfenjë)

VIE.

(Përshtypjet q’i bënë Adinasë vërejtjet e A tit — Zemërim 
i prijtërvet dhe i kryetarëvet të popullit kundër Joanit — Një 
komision në shkretëtirë — Përgjigjae profetit — Ravin-i Amos 
me Adinanë pregatitet për të shkuar në shkretëtirë).

I dashur baba,

Me një gëzim të veçantë pashë përsëri mësonjësin t'im të 
dashur Ben-Israel, I t i l i  bashkë me letrën t' ënde më dorëzoi 
dhe dhuratën e bukur, për të cilën të falnderoj pa masë. I lu- 
tem Zotit, baba, të jesh gjithënjë mirë.nga shëndeti dhe gëzimi 
e paqja e Perendisë të mos të ndahet kurrë.

Që të jem e kthjelltë, po të them, baba, se letra t’ ënde 
më shkakëtoi dhe një lloj hidhërimi shpirtëror të felle; e pse 
valle? Se verejtjet që më bën e këshillat që më jep dyke më 
porositur: «të largosh krejt ose të pakësosh kureshtin’ e jashtë- 
zakonëshme, të kesh mendjen të mos tronditen parimet fetare që 
ke, marrë prej meje që në vogëli, dhe më në fund të mos pu- 
shosh së adhuruari e nderuari Jehovan-e, Perendin’ e atërvet 
t' anë» më japin të kuptoj se ti ke hyrë në dyshime e ke frikë, 
se mos unë, e influencuar nga doktrina e profetit të ri, u-lar- 
gova nga dogmat e fesë s' onë të shenjtë.

Po të siguroj, baba, — e të lutem të më besosh në këtë 
pikë — se unë po të kisha dhe më të voglin dyshim se predi- 
kimet e njeriut të shkretëtirës ndodheshin në kundërshtim me 
parimet e fesë s' onë dhe me përmbajtjen e shkrimit të shenjtë, 
jo vetëm nuk do të shkruanja as gjë për këtë doktrinë të re, 
po as që do t’ua vinja veshin thasti e themavet rreth këtyre
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predikimevet. Unë, siç të kam shkrojtur gjer' e gjatë, nuk kam 
formuar akoma një mendim të prerë, por vetëm ndodhem në 
dyshim që më çqetëson e më mërzit, e prandaj në çdo letrë 
nuk pushoj së kërkuari nga ty spjegime e sqarime për gjërat e 
çuditëshme, që po ngjasin këto ditë pranë Jordan-it. Prandaj 
pra më vjen keq, se më ke shpieguar keq dhe jam më se e 
sigurtë, se po t'ishe dhe ti këtu, do të merreshim vesh më mirë 
dhe nuk do të shkakëtohej as një mosmarrëveshtje ose keq
kuptim. Ti e di, baba, se ke një vajzë, e cila ka marë prej teje
këtë këshillë e këtë mësim : të mos besoj as gjë, pa u-menduar 
mirë dhe pa e studijuar çeshtjen fellë dhe jo sipër e sipër; e
në qoftë se unë këtë porosi e kam mbajtur gjer tashi për çdo
punë, si do t’a shkelnja këtë në një punë aqë të hollë, në pia
néti e parimevet të mija fetare, që përbëjnë themelin e botës 
s ' ime shpirtërore? Për këtë mund të bindesh plotësisht, po t'i 
këndosh me kujdes letrat e mija, ku ke për të parë, se akoma 
nuk kam formuar një mendim të prerë për këto çeshtje të rën- 
dësishme, po kërkoj gjithënjë këshillat dhe udhëzimet e tua të 
vlefshme.

Kështu pra dyke i kënduar me një vërejtje më të madhe 
letrat e mija, do të sigurohesh se s' ka as një fuqi në botë, që 
të mundë të m'i tronditë ose të m'j çkallmojë parimet e fesë 
s'atërvet t'anë, dhe se ngjarjet e Jordan-it gjersa mbeten t'erëta 
e të pakuptuarshme, nuk ushtrojnë as një influencë të fortë mbi 
mua, me gjithë që këtu të gjithë janë prekur fellë nga këto 
ngjarje. E vërteta është, baba, se ndodhemi, më duket, në pra- 
gun e ngjarjevet më të rëndësishme për popullin e Israel-it, dhe 
se duhet një kujdes i veçantë në ndjekjen e këtyre, për të qënë 
gjithënjë n’armoni me themelet e besimit t’onë të shenjtë; pran
daj pra, e përsërit edhe një herë, këshillat e tua do të m' ishin 
shumë të nevojshme e të vlefshme në këto ditë aqë-të mëdha 
për kombin t’ onë.

* • *

Qyteti i ynë prej disa ditësh ndodhet në një grindje shumë 
të ashpër; sidomos gjendja u keqësua më tepër pas kthimit nga 
shkretëtira të disa Lëvitëvet, të cilët përhapnë me një herë për 
popullin shpjegimet q’u jep profeti Joan-i profetivet t’ Isaiut e.
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lë Jeremiut. Të gjithë janë zemëruar kundër atij, aqë sa priftë- 
rit Eanë filluan të harrojnë detyrën e tyre, dyke shkuar e dyke 
qëndruar më tepër nëpër sheshet e rrugavet publike, se sa në- 
për faltorct për të kryer detyrat e tyre.

Prandaj Ana bashkë me Kajafën, të cilët bëjnë detyrat e 
kryepriftërinjvet, për t' i dhënë fund kësaj grindjeje, vendosnë 
të dërgojnë në shkretëtirë dy nga më të diturit Levitë, me po- 
rosinë që t’a marrin profetin e t’ a sjellin në Jerusalem, që të 
mësojnë doldrinën e tij të vërtetë. Kështu dhe u-bë : d.m.th. 
Levitët shkuan në shkretëtirë, po pas pesë ditësh u-kthyen për- 
sëri në jerusalem pa sjellë me vehte profetin; me një herë pas
ta] u-drejtuan në vëndin, ku ishin mbledhur parija fetare e Ju- 
dhenjëvet*, dhe u-thanë këto :

— «Shkuam në Shkretëtirën, thanë Levitët, dhe u takuam 
me predikonjësin, të birin e Zahariut; i thamë me një herë që- 
llimin e ardhjes s' onë dhe urdhërin që na kishte dhënë tnble- 
dhja e juaj. Ky atëhere nà u-përgjegj kështu : — Shkoni dhe 
u-thoni atyre q' ju kanë dërguar se unë jam zëri i atij që thë- 
rret në shkretëtirë, siç ka thënë profeti isaija. Kush dëshiron të 
dëgjojë fjalët e mija, le të vijë këtu në shkretëtirë, se vetëm 
këtu m' është dhënë e drejta të predikoj e të pagëzoj gjer sa 
të vijë Mesia; dhe ja ku po vjen Ay, të citit unë nuk jam i 
zoti as ripin e këpucëvet t'i a zgjidh».

Kur dëgjuan këto, të gjithë sa u-ndodhnë aty, u-zemëruan 
shumë kundër këtij njeriu të çuditëshëm; atëhere disa bërtitnin 
dyke propozuar që të vritej me gurë, mbasi nuk i u bind ur- 
dhërit të kryepriftërvet; një palë tjetër prapë ngulnin këmbë e 
thoshnin që të dorëzohej në Guvernorin Roman, Ponti Pilati, 
si i rezikëshëm për ndjenjat fetare të popullit.

Kajafa pranoi mendimin e dytë dhe i shkrojti Guvernorit, 
dyke kërkuar arestimin e pseudo-profetit, për të ndaluar krye- 
ngritjen në mes të popullit. Po kryeprifti tjatër, dyke i shëkuar 
punët me tjatër sy, kundërshtoi shokun e tij dhe foli kështu 
përpara popullit :

— Vëllezër, as gjë të mos bëjmë, pa u-menduar mirë më 
parë. Në se ky njeri është.me të vërtet pseudoprofet, mos kini 
pikë dyshimi se do të tradhëtohet nga gënjeshtrat e tij e nuk
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do të bëhet më asnjë fjalë rreth emërit të tij; po në qoftë se 
nuk ësht pseudoprofet, po njeri i zgjedhur dhe i dërguar prej 
Perendisë, ju këshilloj të mos vemë dorë mbi të, se mos kë- 
thehet kundër nesh zemërimi i Jehova-së.

Fjalët e Anës suallnë një grindje e një ndarje në mendi- 
met e popullit: një pakicë e vogël, ndërmjet të cilëvet ishte 
dhe Rabin i Amos, pëlqyen këshillat e Anës dhe pranuan men- 
dimin e tij; po shumica vazhdonte të thërresë e të bëjë potere 
dyke kërkuar dënimin e pseudoprofetit. Bërtitjet e këtyrevet 
aritnë kulmin, kur Mallkoja dhe Ilia — q' ishin dërguar në 
shkretëtirë për të sjellë profetili në Jerusalem — me zë të lartë 
çpallnë përpara popullit, se edhe ata vetë u-pagëzuan prej pre- 
dikonjësit të Jordanit dhe besuan në këtë, pasi u-bindnë se me 
të vërtet ësht’ i dërguar prej Zotit. Me të dëgjuar këto u-egër- 
suan aqë shumë/ sa do t'i coptonin me një herë këta të shkre- 
tët, po të mos i ndalonte vendi i shenjtë dhe ndërhyrja e di
save, q' i gjykuan punët me urtësi ' e me gjak ftohtësi më të 
madhe. Atëhere Kajafa urdhëroi me një herë të zihen, të dëno- 
hen e të shuhen nga lista e priftërinjvet, si njerës të padenjë 
t'i shërbejnë Jehova-së. Po ky urdhër nuk isht' e mundur të 
vihet në zbatim, me qënë se kundërshtoi rreptë partija tjetër e 
popullit që. kishte shkuar në shkretëtirë dhe ishte pagëzuar prej 
profetit; filloi pra këjo të thërresë e të kërkojë lirimin e të dy 
priftërvet, gjë e cila më në fund u-bë pa vonesë, për të mos. 
shkakëtuar gjak derdhje e vëllavrasje ndërmjet popullit.

* *

Nga këto mund të kuptosh, baba, se në çgjendje shpirtë- 
rore ndodhen këtu njerëzit nga shkaku i profetit të ri. Populli 
përgjithësisht e mpron këtë me tërë fuqit që ka, po të pasurit, 
parija e vëndit dhe tërë priftërit, përveç Rabin-it Amos dhe 
disa të tjerëvet, janë kundër atij dhe e luftojnë me tërbim të 
madlv Në shtëpinë t' onë mblidhen çdo ditë ca nga më të 
çqnarit të qytetit e bisedojnë me një interes tepër të gjallë për 
punën e ardhjes së Mesiut; ndërmjet këtyrevet është dhe një i 
qojtur Stefan, një nga shkronjësit e çquar q'e kishte atin e tij 
dikuer kryeprift. Ky, siç thotë, nuk e ka dëgjuar me veshët e 
tij profetin por ka një besim të pa tundur se Mesia dò të vijë
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pas pak kohë dhe se Joani s' ësht tjatër gjë, përveç se para- 
rëndësi i tij; e këtë mendi.m e mbshtet mbi skkrimet e shenjta, 
të cilët i ka studijuar fellë e me kujdes të madh. Mua, me sa 
mund të gjykoj në këtë moshë që jam, rn'u duk ky njeri si i 
vetmi që bisedon me guxim e me bindje. Në rethin e këtyre 
të diturvet çfaqen mendime të ndryshme: një palë d.m.th. pra- 
nojnë mendimet e Stefan-it dhe bashkohen me këtë, kurse të
tjerët — e këta janë më pak — vazhdojnë të çfaqin dyshime
persa fliten rreth profeti! e predikimevet të tij. Unë i di tërë 
këto, se Rabin-i Amos më dha Ieje që të ndodhem dhe unë në 
këto mbledhje dhe të dëgjoj bisedimet që çvillohen në këto; 
nuk mund t’a marrësh me mend, baba, se çgëzim ndjeva, kur 
dëgjova nga goja e Rabin-it, se kam, të drejtë të hyj në mble- 
dhjet e të diturvet t’ Israel-it!

Dje në një mbledhje që zgjati shumë kohë, çeshtja e pro
feti! të shkretëtirës u-bisedua me nxehtësi aqë të madhe dhe 
kundërshtimet u-çfaqnë aqë të forta, sa Rabin-i Amos dekllaroi 
se ay vetë javën që vjen do të shkonte gjer në Jeriho për disa
punë vetiake, e me këtë rasi do të hidhej gjer në shkretëtirën
për t’u fjalosur me profetili e jordan-it; shtoi se, kur do të 
kthehej, do të sillte lajme të salda pèrsa u-përket këtyre themevet 
që po bisedoheshin me aqë interes të gjallë. Këto fjalë të Rabin-it 
u-pritnë me kënaqësi nga të gjithë, të cilët e përgëzuan atë për 
këtë vendim, mbasi besonin se bashkëfjalimi i Rabin-it me pro
fetili e shkretëtirës do t'a ndriçonte mjaft mysterin e kështu do 
t’u-jepej një herë e mire fund dyshimevet e grindjevet. Edhe 
unë, baba, u-gëzova për këtë vendim të Rabin-it, sepse besova 
se më në fund afroi ora që të çdukeshin dyshimet që më çqe- 
tësonin pa pushim e do të. rifitonja prehjen t'ime shpirtërore, 
që më kishte ikur prej shumë kohë. Po gëzimi m' u-shtua edhe 
më tepër, kur pa pandehur dëgjova nga Rabind se ky kishte 
ndër mënd që të na merte bashkë mua dhe Marian në këtë 
udhëtim. Nuk mund t’a marrësh me-mënd, baba, se çndjeva në 
zemër kur nga goja e Rabin-it duallnë fjalët: «Bejuni gati se 
dhe ju do të më shoqëroni në këtë udhëtim».

Po një gjë nuk më le të qetë fare; cila është kjo valle? 
Është frfka se mos ti nuk do t'a pëlqesh këtë udhëtimin tim e 
se mos lë slikuarit tim nc lumin Jordan ka për të tingëlluar
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keq në vesht e tua. O! i dashur baba, të lutem fortë që të mos 
e shohësh me sy të lik këtë udhëtim! Të jesh i sigurt se pemët 
e përfundimet që do të sjellë, do të jenë fare të mira. Unë të 
paktën e quaj si një rast të lumtur, sepse kështu do të mund 
të shoh vehtë e të gjykoj mbi sa fliten e dëgjohen. Ti vetë më 
ke shkrojtur dikur, se une tashi kam atë moshë, e cila më 
ndihmon që të gjykoj e të formoj mendime e gjykime mbi çdo> 
që shoh e dëgjoj.

Nisemi prej këtej javën që vjen; bashkë me ne — e këtë 
me një gëzim të veçantë po t ' a shkruaj — do të vijë e do të 
na shoqërojë gjer në Jordan oficeri fisnik Roman, i cili, siç të 
shkruanja në një nga letrat e më parëshme, më kishte shpëtuar 
nga sjellja brutale e të dy ushtarëvet pranë kështjellës Andonia. 
Erdhi sot në shtëpin’e Rabin-it, të cilin e nderon shumë si për 
diturine, ashtu edhe për virtytet me të cilët ësht stolisur; në 
kuvendim e sipër pra Maria e lajmëroi oficerin për udhëtimin 
t' onë gjer në shkretëtirën; ay atëhere çfaqi gëzimin e tij, se i 
jepej rasti i bukur të na shoqërojë gjer në Jeriho, ku u urdhë- 
rua' të shkojë me një fuqi prej kalorësish, për të ndjekur gra- 
bitësin e tëmerëshëm Baraba. Kështu pra u-caktua dita e nisjes 
s' onë, që do të bëhet në një shoqëri aqë të mire; kujtoj se 
udhëtimi nuk do të zgjatet shumë. Po që tashi, baba, e ndjej 
zemrën të rahë nga një mallëngjim të shenjtë, sepse një zë 
mysterioz i brëndëshëm më thotë, se me rastin e këtij udhëti- 
mi shumë gjëra do të shoh, do të dëgjoj e do të mësoj.

Qëzohu, baba i dashur
Bija e jote e bindur 

A D I N A
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«UNGJILLI SI BAZË E JETËSas

Edukimi Krishtëror i vullnetit
il

Passi në numurin e kaluar hodhëm një veshtrim mbi më- 
nyrën e zbatìmit të edukatës, le të shohim tani, më sa të jet’ e 
mundur, ç 'pasoje mund të ketë ky drejtim i gabuar përmbi 
ata, të cilët, si një brez i ri, kanë për të na zëvëndësuar! Aqë 
në letratyrë, sa edhe në shoqëri, flitet vetëm për mungesat që 
vihen re në rininë për sa u-përket interesave të larta, për çduk- 
jen e idealevet, për dobësimin e plotë të vullnetit, por nuk bë- 
het asnjë përpjekje për ndonjë shërim. Ndërgjegje, detyrë, e 
mira e përgjithëshme, janë fjalë të hedhura në harresë. Punëto- 
rët e idealit mungojnë. Por nga të mirren idealet . e larta, ka- 
rakteret e fortë, vullneti i hekurtë? Në arë rritet ajo që ësht 
mbjellur. Rinia bëhet e tillë siç e rrit familja, shkolla, jeta. Një 
karakter moral i përsosur, fuqia e pamposhtur domethënë për 
t’u bërë më të mirë, një zotërim i plotë i ndjenjavet fisnike 
dhe të ideravet morale në shpirtin t' onë për mbi prirjet shta- 
zore, është një diçka që njeriu nuk e ka që nga të lindurit. 
Karakteret t’anë nuk formohen në atelierët mysteriozc të naty-
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rës, po nër valat e jetës që na rrethon, në gjirin t’ onë. Por, 
kur në edukimin e rinisë nuk i jipet kujdesi i duhur çvillitru't 
të karakterit, kur mendja ësht e kënaqur, gusti i çvilluar, por 
vullneti jd, atëhere karaktere të shëndoshë nuk kemi, dhe as që 
do të mund të kemi ndonji herë po të mos ndryshojmë taktikë.

Me këtë rast le të çelim një parenthezë për të thënë pak 
fjalë rreth mësimit të Schoppenhauer-it për mbi këtë pikë. Ky 
predikonjës i famëshëm i pesimismës thotë se karakteri lindet 
bashkë me njeriun dhe s' mund të ndryshohet. Në të tëra etapat, 
nën të gjitha lidhjet e marëdhënjet, njeriu mbetet po ay, i pa- 
ndryshuar, si gaforëja në qelefin e sajë. Ndryshohen vetëm for
mat e çfaqjes nën të cilat në kohëra të ndryshme çfaqet karak
teri, por karakteri në vet-vete nuk ndryshohet. Po ajo gradë e 
ligësisë, njerin mund t’a çojë në varje, tjetrin t’a lërë të qetë 
në gjirin e familjes së vet. Po ajo shkallë e ligësis në një po- 
pull mund të çfaqet me karakteristika primitive, me vrasje dhe 
kanibalisma, kurse në një tjetër me anë intrigash, shtypjesh dhe 
konfliktesh té paraqitura me hirë dhe elegancë. Vetëm forma 
ndryshon, esenca ësht po ajo. Ujët, ose derdhet dyke shkumë- 
zuar përmes shkëmbinjsh, ose vjen dal nga dalë me shtrete té 
pregatitur, ose qëndron i qetë në anël e liqenit a po del si një 
shpatë prej ndonjë burimi këcenjës, po ujë ësht me tërë cilësit 
e tijë natyrale. Kështu qëndron puna dhe me karakterin e nje- 
riut. Nënë kushte të ndryshme, në forma të ndryshme, ay në 
esencë mbetet ashtu siç ësht. Sikundër njeriu nuk mundet të 
ndryshojë arin në gurë xhevahiri, thotë Schoppenhaur-i, po 
ashtu s'mundet të ndryshojë dhe karakterin. Një egoist s’mun- 
det t’a heqë egoismën, sikundër një mace s’ mundet të heqnjë 
zakonin për të kapur minj. Çdo njeri, nën çdo kusht qoftë, 
ësht po ay dhe mbetet po ay. Nëse do t’ishte e tnundur që ka
rakteri me kalimin e moshës të ndryshohej dhe vit për vit të 
bëhej më i përsosur, njerëzit pleq atëhepe, do të duhej të ishin 
më të fortë në virtyte dhe në karakter, se sa të rinjtë, gjë e 
cila në realitetin nuk vihet re.

Kështu thotë Schoppenhaur-i. Por argumentat e tij s'mund 
të qëndrojnë në këmbë para një kritike serioze. Këta argumenta 
nuk provojnë, që karakterët s ’ munt të ndryshohen, por vetëm 
që zakonisht nuk ndryshohen, që shumica e njerësvet nuk bën
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as më të voglën përpjekje për t’i ndryshuar. Preferojmë të ecim 
mbi udhën e shkelur, ndonëse dhe këjo ësht e lodhëshme, se 
të çelim një udhë të re, të ndershme dhe glorioze. Kemi frikë 
që f i  çpallim luftë vehtës s'onë dhe ambientit, të bëjmë për- 
pjekjet e duhura për idealet e larta të jetës. Jemi gati të sakri- 
fikojmë idealet fona, se të humbasim jetën e qetë dhe të bo- 
llëshme. Kështu që njeriu, i cilli kënaqet vetëm me jetën e ulët 
gjer me pleqëri pa bërë asnjë përpjekje për lartësimin e tij, 
natyrisht ky i mbetet besnik karakterit të tij siç - thotë dhe 
Schoppenhauer-i. Ay s’ ka për fa  ndjerë kurrë urrejtjen për të 
ligën, as nuk ka për të bërë ndonjë përpjekje për f  u larguar 
nga ajo. Por këjo nuk do të thotë se karakteri s' mundet të 
ndryshohet !

Po të ishte se provohej, që çdo përpjekje e bërë për të 
ndryshuar karakterin ësht e tepërtë, dhe se njeriu, me gjithë 
dëshirën e mirë që ka dhe përpjekjen që bën, s' mundet të 
ndryshohet, atëhere çdo bisedë do f  ishte e tepërtë, Mirpo puna 
s' ësht kështu. Përkundrazi, njeriu egoist mundet të ngrihet gjer 
n' altruismë, krimineli dhe kusari të bëhet Samaritan përdëllim- 
tar dhe i demoralizuari asqet i përsosur. Dhe 'ketni shumë 
shembëlla të cilat na provojnë, që keq-bërësit më të mëdhenj, 
të vënë nën influencën ,e disa rrethanavet munt të arrijnë eronj. 
Një shumicë shenjtorësh, kusarf i kryqit të Gollgothasë e të 
tjerë, janë prova të gjalla, se sa shpejt dhe përfundimisht munt 
të kryhet një ndryshim i tillë në karakterin e njeriut:

Karakterf nuk ësht pra një diçka që s' mundet të ndrysho
het. Ay ësht prodhimi i lëndës që na e ka falur natyra dhe 
prodhimi i mënyrës se si ka ditur familja, shkolla, shoqërria 
dhe sidomos ne vet, të veprojmë me këtë materjal që na e ka 
dhënë natyra. Prandaj, në ndjeni etje për ideale, ne ndjeni 
shtytje për të bërë mirë dhe etjen për të kërkuar të vërtetën 
dhe nuk dëshironi që këto të gjitha të burgosen pa u-lulëzuar, 
nëse nuk dëshironi që jeta të mbytjë ëndërat f  uaja të arta dhe 
t'ua bënj hi, punoni, mundojuni për punimin e karakterit fuaj, 
forconi vullnetin në drejtimin e punëve të mira që jeta të bë- 
het e bukur dhe njeriu të jetë i gjallë me të vërtetë; përpiquni 
f i arini fitores më të bukur, fitores kundër vet-vetës, fitores 
kundër të gjitha prirjeve të këqija të natyrës s'uaj !
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Të mundurit e vet-vetës ësht fitorja më e bukur. Ay që 
mundet të vet-sundohet aqë, sa instinktet e tij të egëra t' i pë- 
rulen arësyes, dhe mendja të jetë mbë të gjitha e përulur te 
Perëndia, ësht një fitimtar i vërtetë dhe zotëronjës i botës», 
thotë Thomai a Kempis.

Nuk e mohojmë; kjo fitore arrihet me përpjekje të rènda. 
Edhe Ungjilli e thekson se mbretëria e qiejvet fitohet vetëm 
pas mundimesh të mëdha. Edukimi mora) i vet-vetes, çvillimi 
graduai i natyrës shpirtërore, ësht një punë që lyp një mbik- 
qyrje të qëndruarshme dhe të fortë dhe një dishiplinë të vazh- 
duarshme. Nuk e kishte kot Petri i Math kur, dyke kuptuar 
demoralizimin e natyrës së vet, thoshte: «kaq armiq kam mposh- 
tur dhe me gjithë këtë veten t’ime s' mundem t'a mposht».

MENDIME T ’ARTA

U-rëzove? Përpiqu të ngrihesh përsëri. Po duhet të kesh 
mëndjen, që të mos bjesh përsëri. Sepse janë ca tokë, në të ci- 
lat po të bjesh, tiuk mund të ngrihesh më.

** * *

Sikundër fëmija i çfaq nënës ose babajt çdo nenojë që ka, 
dhe ma besini të plotë kërkon nga këta shërim, ashtu dhe i 
krishteri me një besim foshnjor duhet t ’ ia njoftojë Zotit me 
anën e lutjes tërë të metat e nevojat e tij, e të kërkojë shërimin. 
e tyre.



X V I I I
Djenu

'J,eil,a e d&e e d&m&ddo-d̂ me fi&i medine

"Ceto diiiiri. diis ajo m i  p&rsosiira, nuk t plotéson 4M 
dëshinii gì shpirtit fo n i dha p ranci ri ka Bjl rcindosi 
ferejt te dytl, ¥eprat e cuduilshme t |  mnyrus inadliè- 
sita®  n a mbushiu ndofta me nifi lloji a dii uri mi dhe 
taMtjeJe, pò. n ik  ma sjellìn asnji n:-re in osi, dyko l a  
Un® ki?e|t t® Itola® nga zem&ra e mga bota e ndjeii.ia- 
vet. Rete ngrohje e këtë qetësi shpirlërore na e jep 
vatem mandimi, se Perendija i do krijesat e Ti ; dhe 
është plot me mëshirë për aio. Ky mendim vetëm na. 
bën të besojmë në n.ië botë tjatër më të mirë dhe të 
tem i sigiati të piote, se të gjithl me jemi nfrejisuuar 
në lìbrin e. jet&s s' amëshuar,,,,

(0SWALD HEKRi

Por le të pranojmë për një çast, se do të vijë shpejt a 
vonë kjo ditë dhe do të bëhet mrekullija që të pajosen tërë 
njerëzit me kulturë filozofike ë t' armatoseli me armët e saj, për 
t'u bërë balle peripetivet të jetës. Kujtoni se dhe me këtë hy- 
potezë të pathemeltë zgjidhet problemi? Jc; dhe ja sepse: Do 
të dalë së pari pyetja : Cilin System filozofik e cilën doktrinë 
filozofike duhet të zgjedhim, që t'a përdorim si bazë për mësi* 
min e për edukimin filozofik të popujvet? Se, siç dihet, dog- 
mat filozofike janë të shumta dhe doktrinat e filozofëvet të ko- 
hëvet të ndryshme jo vetëm nuk janë një, po përkundrazi shpesh 
herë kundërshtojnë njera tjetrën. Bile disa nga këto me pesi- 
mizmën e me deshprimin që predikojnë, në vënd që t’u japin 
njerëzvet shpresë, kuxim, e ngushëllim, përkundrazi i shtyjnë
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këta më shumë në greminën e hidhërimit e të melankolisë, dyke 
rekomanduar vetëvrasjen si të vetmin mjet shpëtimi nga vuajtjet 
e kësaj jete!

Por le të bashkohemi me kundërshtarët e le të bëjmë 
bashkë me ta dhe një tjetër hypotezë: hypotezën se do të zgji- 
dhet sistemi filozofik m’i mbaruar, ose do të bëhet një zgjedhje 
e posaçme midis parimevet të ndryshme filozofike, në mënyrë 
që të krijohet një doktrinë filosofike, sui generis, një filosofi e 
dia të jet' e njëjtë për tërë botën dhe e cila me parimet e saj 
(t' afërme me filozofitë që predikojnë Perendi, shpirt, pavdekësi
shpirti.....) të mundë të zerë vendin e fesë dhe të dogmavet
fetare. Besoni seriozisht, se dhe në këtë rast (d.m.th. në rastin 
se bëhet ky sistëm filozofik i përzjerë ose kjo mixtum cnmpo- 
situm filosoficum) besoni pra se kjo doktrinë e zgjedhur në 
këtë mënyrë do të bëhet një panaqe magjike, dhe e zonja që 
të shërbjë plagët e vuajtjet shpirtërore, nga të cilat vuan nje- 
rëzija e shkretë? Ne përkundrazi besojmë se. një filozofi e kë- 
tillë do t' ushtrojë aqë influencë mbi zemrën e mbi vullnetin e 
njeriut, sa ushtron dhe mbi edukimin e mbi formimin e karak- 
terit. Me të vërtet; ella mund të jetë përmbajtja e k-ësaj dokt- 
rine filozofike të zgjedhur? Silogjizma e argumenta filozofike, 
dogma dhe parime morale theoritike dhe këshilla ë porosira të 
thata, ja.se çdo të jetë lënda e doktrinës së zgjedhur, që 
thëritet të dëbojë fenë nga shoqërija e njerëzvet. Pyesim pra: 
një filozofi e këtillë, a do të jet’ e mundur të loze rolin 
q'i kërkohet, d.m.th. t’i armatosë njerëzit me kuxim e me fuqi 
për të duruar mjeritnet e "kësaj jete, si edhe t' i ngushëllojë në 
raste të hidhura? N' emërin e të cilit filosof ose moralist ka për 
të folur kjo doktrinë? Po filozofi X ose moralisti Y nuk pu- 
shon së qëni njeri i thjeshtë ndër syt’ e njerëzisë, e si i këtillë 
nuk ka, asnjë autenti e autoritet, që t' imponojë aforizmat e tij 
morale e filozofike dhe t'i kallë këto në shpirtërat e njerëzvet. 
Mund të më pëlqejë e të më kënaqë doktrinn e Platonit ose 
ajo e Kant-it për mendimet e arësyetimet e forta që ka, po aqë 
vetem; nuk shkon më tutje, d.m.th. nuk ka fuqi të hyjnë fellë 
në botën shpirtërore të njeriut, t’a pushtojë këtë të tërë dhe 
t’a ndryshojë e t’a drejtojë në rrugën e tyre.

Aqë është e vërtetë kjo, sa dhe filosofët vetë, krijonjësit
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e themelonjësit e këtyre doktrinavet, shtrëngohen të pohojnë, 
se filozofija e tyre nuk ësht’e zonja të shërojë plagët shpirtë- 
rore të kësaj jete dhe të zërë vëndin e fesë e të dogmavet fé- 
tare. Sokrati p, sh. me mëndjen e tij të gjërë e të lartër, dyke 
kqyrur fellë sendet dhe jetën njerëzore, pohoi se bota do të 
vazhdojë në një gjumë moral të përhershëm, po të mos ndërhyjë 
Zoti vetë clhe po të mos çfaqet në botë një fuqi hyjnore, për t ’i 
shpënë njerëzit në rrugën’ e vërtetë. Edhe nxënësi i tij Plafoni, 
themelonjësi i doktrinës filozofike më të lartër e më njerzore, 
ndjen dhe ky pamundësin' e filozofisë për të shëruar plagët 
shpirtërore të njeriut dhe thekson se njeriu vetëm me ndihmën 
e fjalës hyjnore, të dërguar që sipër dhe të zbritur me karrocën 
e besimit, do të mundë të lundrojë pa rrezik në detin e turbull 
të jëtës, t'a kalojë këtë dhe t ’ arrijë sigurisht në limanìn e qetë- 
sisë dhe të lumturisë. Edhe Ciceron-i vetë ,lavdëronjësi m’i madh 
i fuqisë së filozofisë, shtrëngohet dhe ky të pohojë influencën 
e dobët të filozofisë mbi njerëzit, të pranojë- fuqin' e jashtëza- 
konëshme të fesë dhe të thotë atë të famashëm «Të gjitha sun- 
dohen prej fesë».

Kështu pra themelonjësit më të çquar të doktrinavet filo
zofike më të lartëra shtrëngohen të pranojnë edhe ata vetë, se 
vetëm ndërhyrla hyjnore dhe feja do të mundë të shpëtojë nje- 
rëzit nga rruga e shtrembër dhe t’u japë guxim e fuqi, për të 
përballuar me durim valët e forta, që shkakëton jeta në këtë 
botë.

Shprestari

MENDIME T ’ ARTA

Një i ditur ka thënë këtë mendim të vlefshëm; Eshtë më 
mirë të flesh natën pa ngrënë asgjë, po të ngrihesh nga shtrati 
në mëngjez pa patur as një detyrë (borç).

* * **
Paqja dhe tumturija nuk mvaren nga pasurija, kjo provo- 

het qartazi nga fakti se shurnë herë këto gjenden nepër kasollët 
e të vobektëvet, kurse nga pallatet e lë pasurvet janë çdukur.
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Qielli nuk ësht gjithënjë i pastër dhe deti s’ ësht kurdo- 
herë i qetë. Qiellin e mbulojnë shpesh herë re të renda e të 
zeza, e përçajnë rufera dhe plasin rebeshe dhe ujëra të tmerë- 
shme. Detin e tronditin furtuna të mëdha që i bëjnë valat të 
shkumëzojnë si të tërbuara dhe anijet të lëkunden prej erëra- 
vet. Me qiellin e me detin ngjan dhe zemra e njeriut. Nuk ësht 
gjithënjë e qetë; ret e zeza të dhimbjes dhe rebeshet e lotëvet 
e bëjnë të vuajë, sepse në brëndësirën e sajë gufojnë dallgat e 
e tmerëshme të mendimevet që e hedhin anijen e dëshiravet të 
sajë përmbi shkëmbijt e egër të dëshpërimit. Dhimbja ësht një- 
gjë e zakonëshme në jetën e njeriut, në historinë dhe në naty- 
rën akoma. Po t’a ndjekim që nga momenti i parë që vjen në 
botë, kemi për të parë se në syt e foshnjës dalin lotet. Rruga 
e jetës së sajë ësht e shtruar me gjëmba dhe rrallë =  andej e 
këtej — munt të takosh disa lule, po edhe kur të mbyllnjë syt 
e saj pleqërorë lotet do t ' a shoqërojnë dhe përmbi varrin ka 
për të mbetur Kryqi si shenjë e dhimbjes. Të lumur do t’ishin 
ata sy që nuk derdhën lote kurrë dhe ajo zemër që s'ka ndierë 
kurrë furtunat e dhimbjes. Po Dhimosteni na thotë : «që të jetë 
njeriu i lumur në tërë jetëii» ësht një gjë e jashtë-zakonëshme»; 
dhe një këngëtar i dhimbjes, Klaud Marchina shton : «jeta e 
jonë ësht gatuar me qeshje dhe me lote». Dhe shkrimi i shenjtë: 
«në këtëbotë — thotë — kalojmë Juginën e qarjes».

E tillë pra ësht jeta e jonë; po edhe në natyrë në hedh- 
çim një sy, kemi për të parë se edhe trendafilet e pafajshmë 
të kopshtit, por edhe lulet e zakonëshme të arës, dhe blerimi i 
fushës por edhe lisat e larta të malevet provohen herë prej 
erëravet e furta dhe prej së ftohtës në dimër dhe herë prej 
nxehtësirës së madhe në verë. Më duket se nga krijesa e tërë 
dëgjojë një vaj, nga njerëzit, nga erërat, dhe nga elementet e

irai i muujii
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natyrës, të mbytet mbrenda në një pyetje pa përgjegje: Përse 
dhimbja në jetën t' onë? Dhe më vijnë nër fnent, fytyrat e verdha 
të dhimbjes, disa të shtrira prej, sëmundjes në shtrat, disa të 
rahura nga vështirësit e jetës ekonomike, disa të plagosura nga 
drapëri i patnëshirëshëm i vdekjes dhe të tjera të goditura nga 
erërat e dështimevet dhe të kundershtimevet, të kenë në buzë 
gjithënjë po këtë pyetje: Pèrse dhimbja në jetën t'onë? Nëna e 
mjerë, që i kanë çkulur një trendafil nga tufa e sajë, djalin e 
vet, vajza e ndjekur prej fa-tit, i riu, plaku, të tërë kanë të 
drejtë të kërkojnë shpjegime për këtë pengesë në rrugën e je- 
tës së tyre, për dhimbjen d.m.th. që si një gjëmbë me helm u 
bën këmbët me gjak. Cili ësht në gjeridje që t'i përgjigjet kë- 
saj pyetjeje agonioze? Nga njerëzit e të diturit e botës besoj 
se as një! Edhe ata më të shquarit përfundojnë bashkë me Niet- 
zen dhe me Schoppenhauer-in që errësira e madhe mbulon dhe 
vet mejtimet e njeriut deri sa të vdesë. Përgjegja e kësaj pyt- 
jeje të vështirë gjëndet vetëm në fen e Krishtit që zgjidh tërë 
problemet e zorëshme të mendjes njerëzore. Në se këndonjësi 
i heth një sy Shkrimit të Shenjtë, ka për të gjetur atje qetësi- 
min e mendimevet të tij dhe ngushëllimin në dhimbjet e tij.

Në faqet e para të Shkrimit të Shenjtë e gjejmë në më- 
nyrë të qartë historin e rrjedhjes së dhimbjes, që e përshkruan 
me hollësi dramatike kaptina e tretë e të Bëravet? Brënda në 
kopshtin e lulëzuar të Edem-it dy njerës rijnë të lumur posht 
hies së lisavet, shijojnë pemët e tyre, pijnë nga ujët e ftohët të 
burirrmvet, magjepsen prej këngës s' ëmbël të zogjvet, shijojnë 
erën e këndëshme dhe ngjyrat e shumë-llojshme të lulevet, kë- 
naqen prej këngës së bukur dhe''armonike të engjëjvet dhe nga 
pamja e Zotit; janë të parë-krijuarit! Por plot me zili kryetari i 
cmirës vjen t’u trubullojë qetësinë, t’u rrëmbejë lumturinë. Ju 
afrohet dhe u-vë këtë pyëtje: «perse nuk shijoni frytet e bukur 
të pemës së njojtjes ? Po t'a' bët\i këtë, do të bëheni Perëndi! 
Mos i vini veshin porosisë së Zotit». Helmatisen prej gënjeshtrës
dhe e shkelin porosinë!............  Ç’fat i hidhur i priste. 1 tmer-
shëm dëgjohet zëri i Perendisë që jep dënimin e drejtë edhe 
burrit edhe gruas. E para qarje gufoi në Parajsë si rebesh i një 
mëngjezi prënveror; të parëkrijuarit janë të detyruar të rrojnë 
që prej atij momenti jetën e hidhërimit; kopshti i Edem-it
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mbyllet për’ta dhe heruvimet me shpatën e flagtë vendosën në 
hyrje. Udha e tyre do t’ishte me plot helm; ja pra nga u-shka- 
këtua dhimbja. Nga mosbindja. Dhe me anë të asajë hyri vdekja 
në botë. Qysh ahere, stërnipërit e të parëkrijuarvet, brezat e 
njerësvet ecin në të përpjetën e jetës dyke e ujitur me Iote. 
Por ky kujtim i hidhur qëndron dhe mbë një pikë tjetër të 
Shkrimit të Shenjtë, në kaptinën që u-shkrua me lotët e nostal- 
gjin e nxënësit të dashur, të Ungjillor joanit. Na i sjell gjallë- 
risht nër ment momentet e fundit që Jisuj kaloi në botë bashkë 
me miqt e tij të dashur, me nxënësit. Jshte një natë e hidhur, 
nata që do të ndaheshin. Yjt shkëlqejnë si me dridhje në qiell 
dhe ndriçojnë në mënyrë mystike shoqërinë e vogël të hidhë- 
ruar. Heshtja e natës lë psherëtimet vetëm që të tlasin. Brenda 
në'këtë zi të vërtetë Mësonjësi Hyjnor ngre vështrimin e vet e 
flet fjalë ngushëllonjëse e më t’ ëmbla dhe nga këngat e mijrave 
bilbilash. Por zëri i Tij ngrihet më madhështor kur shqypton 
këto fjalë: «në botë do të kini shtrëngim; po kini zetnër, un e 
kam mutidur botëm. Ky zë i Krishtit, ishte përgjegja e saktë 
në qarjen e njeriut që udhëtonte i lodhur për kaqë shekuj në 
luginën e të qaravet. Vjen që t’i lartësojë shpirtin dhe t’i për- 
thajë lotët; e siguron se bota ësht plot me dhimbje, por Ay 
ësht mundësi i dhimbjes! Ay që ka për t’a pasuar do të ndjejë 
në shpirtin e vet rahjët e gëzimit dhe, në pyetjen : përse dhimbja 
në jetën V onë? do të përgjigjet po Ay dyke t-hënë: «kini zemër, 
un e munda botën») munda vdekjen, kotësfnë dhe dhim-bjen që 
solli në botë mos-bindja. Udhëtari \ kapitur pa tjetër mer ze- 
mër nga këto fjalë të Krishtit, por gjithëmon kërkon se dia 
ësht arësyeja e veçantë që ay vuan; përse të jem 1 sëmurë, 
përse të mundohem, perse të më vdesë fëmija, përse të vuanj 
për të fituar bukën me a'që lodhje e djersë? Këto janë pyetje 
që asnjë s’ munt të përgjigjety se planet e Providencës janë të 
pa vëzhguarshme. Vetëm një gjë dihet, që dhimbjen e kemi 
për shokë në tërë jetën t'onë, deri sa të ndërojnë banesë dhe 
të reaiizohen fjalët e profetit, që psherëtima dhe dhimbja do 
të çduken, në jetën e lutnur tej varrit.

(vazhdon)



Nga kryeveprat e Gojartit
PcrcHdM dhe mencij a e jcnë

Dijenitë fona për sendet hyjnofe nuk kanë ndryshim të 
madh riga thezari i dijenivet të foshnjavet. Me të vërtet; ç'ngjet 
me foshnjën? Shëkon e dëgjon shumë gjëra, thret e nxjerr tin- 
guj të ndryshmë, po gjë të qartë às nuk sheh, as nuk dëgjon; 
më në fund diçka kupton e merr vesh, po as gjë nuk mund të 
çfaqnjë e të shprehë. Pikërisht kështu edhe neve dijmë shumë 
gjëra, po perseti' e tyre ose qyshin e tyre nuk e dijmë. P. sh. 
dijmë se Perendija nuk ka fillim, nuk lindet dhe ësht’ i amë- 
shuar, po qysh e si bëhen këto, nuk mundim të kuptojmë. Se 
pse mëndja e njeriut nuk mund të kuptojë si është e mundur që 
një qënje të mos ketë qënjen e saj fts nga veht’ e saj, as nga 
ndonjë tjetër. Dijmë se Ati lindi Birin; po si u-bë kjo, nuk e 
kuptojmë dot. Gjithashtu dijmë se Shpirti rrjedh nga Ati, po 
si bëhet kjo, ësht'e pakuptuarshme. Dhe që të flasim për gjëra 
me të vogla e më konkrete, hamë gjellë të ndryshme, të cilat 
transformohen në lënk, në gjak etj.; po si bëhet ky ndryshim, 
nuk mundim fa  kuptojinë mirë. Kur pra nuk jemi në gjendje 
të kuptojmë as ato sende q’i shohim e q’i prekim çdo ditë, pse 
e humbasim kohën më kot, dyke u-munduar të kuptojme gjëra 
që s'i arrin dot mëndja e jonë, siç është qenja e vërtetë e Pe- 
rendisë?

Kemi vendosur të martohemi? Le fa  zgjedhim gruan ashtu 
siç i pëiqen Zotit. Si? Dyke marrë parasysh jo pasurinë, as fa- 
miljen e madhe, po vetëm fisnikërin'e shpirtit dhe stolin'e vir- 
tytit. Sepse gruan e marrim që fa  kemi shokë për jetë, dhe jo 
ortak për nonjë vepritn tregtar dhe ekonomik.
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Shumë prindër, të shtënë me marësi pas punëvet të tyre 
e pas fitimevet, nuk kujdesohen fare për shpirtin e fe nijëyet 
të tyre dhe kështu bëhen shkakëtarë të prishjes së tyre morale. 
Këta prindër unë (dhe nuk e thom nga zemërimi) i quaj fëmij- 
vrasës, bile dhe më të liq akoma. E dini pse? Sepse vrasësit 
bëjnë këtë vetëm: e çkëputin trupin nga shpirti i fëmijëvet, 
kurse ata që nuk interesohen për mirësimin e shpirtit të fëmi- 
jëvet, jo vetëm shpirtin, po 'edhe trupin e tyre e hedhin në 
mjerim të përjetëshëm. Vdekja pastaj dhe çkëputja e trupit nga 
shpirti do të vinte një ditë me doemos, si pas ligjevet që drej- 
tojnë botën; kurse nga vdekja e shpirtit fare mirë mund të 
shpëtonin fëmijët, po të mos hynte në mes pakujdesija pri'ndë- 
rore. Përveç kësaj, ngjalija e përgjithëshme ka për të rrëzuar 
një ditë piishtetin e vdekjes trupore, dhe do t' a dorëzojë në 
pavdekësinë trupin e tretur brenda në varr; po për humbjen e 
shpirtit nuk ka as një ngushëllim dhe as një ndreqje. Se kur 
vdes njeriu i mbuluar me mëkata, shpëtimi ësht i pemundur, po 
vjen i pamëshirëshëm dhe i pa fund dënimi. Prandaj pra me 
të drejtë mund t’i quajmë fëmijëvrasës ca prindër të këtillë. ]u 
prindër kuptojeni mirë këtë : m’e tmershëme gjë është t'ia çka- 
tëroni shpirtin fëmijës me anën e pakujdesisë s'uaj, se sa t'ia 
ngulni thikën në kraharor të tij; sepse shpirti është një diçka 
që nuk muqd të barazohet me as gjë në pikpamje të vleftës.

Meslnaef « cflie fcml/ef

Ndodhen shumë prindër, të cilët për fai të keq jo vetëm 
nuk i këshillojnë fëmijët e tyre për të mi'rën, po përkundrazi i 
shtyjnë në rrugën e keqe me mësimet e tyre të dobëta. Se iërë 
kuvendimet e tyre përpara familjes e fëmijëvet sillen rreth kë- 
tyre po thuaj themavet: se àksecili niundi të ngrihet e të zerë' 
vende të larta në shoqëri, ndonëse është nga një familje e ulët 
e pa rendisi fare, se i biri i aksecilit, tregtar i vogël, gjeti më- 
nyrën të fitojë’ pasuri të madhe, se ky mori grua me pajë të 
majmë; se ay ndërtojë ndërtesa madhështore etj.1 etj. D.m.tli. 
or’ e çast u-sjellin fëmijëvet të tyre shembëll për t' imituar nje-



JETA KRISTIANE 205

rës, të cilët u-çquan vetëm në sende lëndore e trupore, të cilët 
janë sot për nesër dhe pa asnjë vleftë fare; e sa për çeshtjet 
më të rëndësishme, për çeshtjet e shpirtit, të jetës s' amëshuar 
etj. jo vetëm ata vetë nuk interesohen, po edhe nonjë tjatër në 
qoftë se guxon t'.i zëre në gojë këto, dëbohet nga shtëpija si 
njeri që vjen të dëmtojë e të përbuzë familjen e tërë.

Po le të mendohen pak më fellë këta prindër të kësaj ka- 
tegorije dhe le të marin parasysh, s-e pallavrat e tyre dhe më- 
simet e çmendura q ’ u-japin fëmijëvet të tyre janë- pikërisht 
mjetet më të damëshme, mjetet çkatëronjëse të lumturisë se vër- 
tetë të fëmijëvet të tyre; se këto nuk janë tjatër gjë, përveç se 
ferra dhe gjemba q'e mbështjellin shpirtin dhe e bëjnë fare të 
shterpët për punë të mira e me të vërtetë krishtërore.

'Nxën&sM e vegfefe fë MvishMl

Nga kjo do të kuptojë bota, se ju  jin i nxënësit e mij, tha 
Shpëtimtari. Cila është kjo vallë, që do t’i dallojë nxënësit e 
Tij nga njerëzit e tjerë? Mos fuqija që të ngjallin të vdekurit? 
Mos zotësija të shërojnë të sëmurët? Mos fuqija që t’i largojnë 
demonët? jo. Asgjë nga këto nuk zuri në gojë Krishti. I latërë 
këto mbë nj’ anë dhe theksoi këtë : bota do t’ju  kuptojd se jini 
pasonjësit e mij nga kjo, d.m.th. në se kini dashuri njëri për 
tjettin. Dhe ne pra, po të deshirojmë me gjithë zemër të jemi 
e të quhemi pasonjës të """tetë të Krishtit, le të pajosemi me 
dashuri kundrejt njeri tj t e kundrejt tërë botës. ,

MEND1ME T’ ARTA

Është një ìumturi e madhe për njerinë, që të mundë ky të 
qëndrojë i pastër dhe i lirë nga mërija e nga nakari, tne gjithë 
që jeton midis njerëzish të liq; gjithashtu është lumturi e ma
dhe që të miindë te ligën me anën e së mirës, gënjeshtrën me 
aneti e së vërtetës dhe lakminë me anën e bujarisë.

Përkthyer prej 
SHPRESËTARIT



Shtyllq e Familjes

Detyrat e bashkëshortëvet 
kundrejt njeri tjetrit

13. Bindje e gruas te burri — Lëvizjq fëministe.

Nuk duhet të habitet njeriu nga që fryma e pseudocivili- 
zimit të sotçëm kundërshton dhe lufton bindjen e gruas te bu
rri, detyrën domethënë më kryesore të sajë.

Pseudocivilizimi i sotçëm, në pajtim me parimin e vet që 
feja gjoja. nuk mundet të kontribuojë në çviilimin e shoqërivet 
dhe se nuk pajtohet me kërkesat shoqërore të sotme, luftoi siç 
ësht e natyrëshme dhe bindjen e gruas te burri. Dhe tha që 
gjoja përparimi dhe çvillimi i sotshem i njerëzisë dhe kushtet 
ndën të cilët jetojnë sot njerëzit, ìypin jo bindjen e gruas, por 
njëjësimin e sajë me burrin, dyke i dhënë kështu lindjen lëviz- 
jes së quajtur «fetninizmë», fryma e së cillës ka filluar të fryjë 
edhe këtu ndër ne.

Nuk do të mifremi tarii me pikën në se feja mundet të 
ndihmojë në çvillimin e shoqërivet dhe në se ajo pajtohet a po 
jo me kërkesat e sotme shoqërore. Sepse kujtojmë që këjo pi- 
këpamje ësht aq e kalbur dhe pa bazë sa ësht e tepërme çdo 
bisedë. Mjafton njeriu të marre parasysh se që kur u-çfaq në 
botë krishterimi, shoqërit njerzore përparuan, u-çvilluan nën të 
gjitha pamjet dhe se kombet, të cilet sot quhen të civilizuar 
dhë lulëzojnë në artet e në shkencat, janë pikërisht ata kombe 
që ndodhen ndën infiuencën shpëtimtare dhe civilizonjëse të 
fesë krishtërore. Çdo element të shëndosh që ka civilizimi i 
sotshëm ka buruar prej dominimit të parimevet krishtërore.

Mirëpo sa për feminismën ashtu siç e kupton koha e sot
me dhe jo Ungjilli, mund të themi që në se kjo ka për të do- 
minuar, do të sjellë sigurisht jo lartësimin poruljen e gruas në 
jetën familjare dhe shoqërore.

Asnjë s'mundet të mohojë që gruaja nga pikëpamja e m,en- 
djes, të gjykimit, të natyrës së sajë përgjithësisht, ndryshon 
prej burrit. Historija nga ana tjetër na thotë që sa herë janë
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trazuar grate në detyrat e burravet në jetën publike dhe ndër- 
hynë për të dhënë edhe ato dritën e tyre, këjo përzierje ka 
dëmtuar shpesh herë shumë interesa të larta dhe provoi se sa 
gabohen ata që e duan gruan të marrë pjesë dhe në çeshtjet e 
jetës publike.

Jo. Gruaja i ësht dhënë burrit nga Zoti si ndihmës për 
t'a ndihmuar në punët e shtëpisë, për t’i dhënë çdo knntribut 
dhe lehtësi që të punojë ay më mirë e më përfundimisht dhe 
të veprojë në jetën shoqërore dhe publike. Por në se gruaja, 
ka për të hyrë, siç duan pasonjësit e feminismës dhe në dety
rat e burrit dhe të nisë të përzihet në çeshtje krejt të huaja me 
misionin e sajë,. atëhere ç’do të bëhet jeta familjare, në ç’ hall 
do të katandisnjë shtëpia? Cili do të kujdeset për punët e bfën- 
dëshme të familjes? Cili do të/ kujdeset për nevojat e përdite- 
shme dhe të domosdoshme familjare, kur gruaja, pas mendimit 
të pasonjësvet të feminismës, do të merret me punët publike? 
Dhe si do të jet' e mundur të mbahet më paqja dhe armonija 
në shtëpi kur gruaja do t'i qëndrojë burrit ball për ball për 
çdo çeshtje dhe me të drejta pretendimi të njishme dyke ma- 
tur një për një fjalët me të?

Sot bilë kur bindja e gruas te burri mbahet gjer më një 
pikë, ka raste kur burrat vuajnë nga liria e paktë që i japin 
gruas. Por çdo të bëhet ju lutem atëhere kur gratë do të ngrenë 
kryet, do të kenë të drejta të njishme me burrin dhe do të 
çduket rrespekti dhe nderi? Mjer burrat ç’ kanë për të hequr. 
Dhe sidomos në vazhdoftë çhatarimi moral që ka nisur.

Dihet se ata që përkrahin dhe bërtasin për të drejtat gjoja 
të gruas, janë ata që janë larguar prej fesë s' onë stërgjyshore 
dhe janë inspiruar prej frymës së pseudocivilizimit perëndimor.

Më këtë nuk duam të themi që shtetet c civilizuara të 
Perëndimit nuk kanë dhe ata të mirat e tyre. Por duam të 
theksojmë dhe të çfaqim hidhërimin t' onë -vetëm pse personat 
që paraqiten herë pas herë si flamur-mbajtës të iderave të ra, 
inspirohen prej frymës antifetare të Perëndimit dhe dalin për- 
para dyke përkrahur parime, të cilët, po të dominojnë, do të 
jenë për dëm të atdheut t’ onë.

Që ideja e mbrojtjes gjoja të të drejtave të gruas ësht
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pjellë e mungesës'së respektit dhe të shpresës ndaj feja e jonë 
stërgjyshore, provohet dhe prej faktit që ata, të cilët, mbrojnë 
feminismën, e mbrojnë, jo pse e duan gruan të lirë, të veprojë 
lirisht mbrenda kufive të detyrave të sajë, por pse e duan atë 
të përzihet dhe në punë krejt të huaja me misionin e sajë, në 
punë që dëmtojnë ose më mirë që çkatërojnë fare qënëjen e 
sajë morale dhe shpirtërore.

Sepse kur e duan gruan me të drejtë vote, domethënë 
antare të një partie ose të tjetrës në shoqëri, kur e duan atë të 
përzihet në punët publike, me të drejtë të bëjë çka të dojë, të 
shkojë ku t’i pëlqejë dhe të vishet si t'i vinjë nga mendja, pa 
patur të drejtë i shkreti burr jo t’ i bëjë ndonjë vërejtje por 
dhe asnjë rekomandim të thjeshtë. që t'a ndriçojë dhe t'a ruajë 
nga greminat e mëdha dhe tatëpjete, atëhere si do të jetë e 
mundur të ruhet morali familjar dhe të mbahet lart nderi i 
gruas, i bashkëshortës, i nënës?

Dhe me se do t’i ndihmonin lartësimit të gruas mbrojtë- 
sit e feminismës, kurse vet feminisma, ashtu siç e kujtojnë ata, 
nuk do të bënte tjetër gjë veçse të gërmonte dhe të ulte qënë- 
jen morale e shpirtërore të gruas?

Nuk shihni ç' bëhet sot nër ata shtete ku këto idera kanë 
hyrë dhe pèrdita po fitojnë tokë? Atje lidhjet familjare pèrdita 
po paralizohen sa vet qënëja e familjes ndodhet në rrezik dhe 
morali ësht tronditur aqë, sa që nuk di njeriu se ku do të 
arrijnë në t' arthmen. Ora të cilat duhej, të kufizuara në rrethin 
e veprimtarisë së tyre, të ndihmojnë në çvillimin dhe mirëqë- 
nëjen e'*shtëpisë së tyre, bëherf përkundrazi pengesë dhe skan- 
dal dhe me jetën. e sjelljen e tyre, tregohen aktorë dramash të 
mëdha shoqërere, të cilat jo vetëm ndyjnë nderin dhe prestigjin 
familjar, por dhe vet familjen e çkatërojnë. Pse? Pse u-influen- 
cuan nga pasonjësit dhe predikonjësit e feminismës, pse kujtuan 
që po të ndiqnin predikimet e atyre dhe të përziheshin në pu- 
nët publike, do të lartësoheshin, ndërsa përkundrazi, pa e ndjerë, 
binin në greminë dhe në çkatërim. Ja pra qëliimi i vërtetë i 
këtyre predikonjësvet : rrënimi i qënëjes morale dhe shpirtërore 
të gruas.



Prej shka mvaret suksesi i nji 
meshtarit në fushën spirituale?

Po i marr leje Klerit t' onë Orthodhoks qi të mos.keq- 
kuptojë po kje se me anën e kësaj- së përkohëshme po i flasim 
dy fjalë persa i përket aktivitetit pastoral të meshtarit.

Me sa kam pasë rastin me u-njoftë me meshtarët t' onë 
Orthodhoks këtu në Shqipni i pyeta se si asht gjendja shpres- 
tare në famullin e tyne, prej sish kam ndigjue vetëm ankime 
se sot per sot suksesi i meshtarit àsht faret i vogël, pse si djelm- 
nija e re, e cilla as nuk ka ma të paktën dijeni fetare-morale 
Kristjane (për këto i falerni nderës atyne qi janë të grishun t'a  
edukojnë djelmninë t’onë, Shqyptare me ligjë e norma të ga- 
bueshme, tuej mos diftue ma të voglin kujdes, qi Mësimi i Be_ 
simit të shtihet si landë e detyrshme në fillore dhe deri në 
gjysë maturës), si udhëheqsat e familjes, ato pseudo-intelektual, 
të cillt kanë marrë nji erë kulture nder qytete të evropës e 
kanë për turp me falenderue Perendinë, Krijuesin e gjith shka 
fit, ndër faltore se si mos të duken si të mbrapambetun e kon- 
servativa përpara atyne zotnive qi s'lanë pa përdorë çdo mjet 
për të ja mërri të kalojnë nji jetë komode. Edhe kjo ban qi 
disa prej meshtarvet t’onë humbasin zellin, tue e lanë misjonin 
e tyne të shenjtë mbas dorè, mbasi qi në mjes të tyne nuk 
shohin persona me cilindra e rrotingota, por vetëm popullin e 
fshateve qi me fëmi për doret falet përpara Ikonës së Jisuit dhe 
të Virgjireshës.

Por t’i vrejmë punët pak me ndergjegje e kemi për të pa 
se me të vërtetë Urata e ka nji far arsye, që e lëshon zemra 
për nji vepër spirituale në mjes të popullit të Tij. Me gjithta, 
Urata nuk lypej të frigsohet qi ti kryejnë rregullisht sherbesat 
edhe të gjitha ata shka kanonet kishtare kërkojnë prej nji me- 
slitari me ndergjegje të pastër, po kje se me të tana fuqit e
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tija morale, shprestare e patriotike përdor në fushën pastorale 
edhe po kje se nuk e sheh nji fryt të madh aq sa kërkohej 
prej popullit t'onë Orthodhoks. Mos të harrojinë se vepra pas
torale e nji meshtari nuk asht kenë kurr e kollajt dhe me aq
sukses sa u kërkonte. Le të na kujtohet vepra e Jisuit qi pat
me popullin Ebrej. Jisui veproi me nji dishirë e dashtni të pa 
masë qi Ebrejt t' i këthejë n' udhën e vertetë, por rnjerisht shi 
ndër ta gjet kundërshtimin ma të madhin, me gjithse ardhja e 
Shpëtimtarit në mjes të tyne kje pritë pa durim; çpërblimi? I 
kje kthye në dhunë: me vdekje në Kryq. Jisui tue dijtë se nje-
rëzit janë të këqij të liq (Mathe 7, 11) pregatiti Apostujt të jenë
të gatshëm për vuejtje e përbuzje qi kanë me pasë në jetën e 
tyne misjonare.

Ungjilli na tregon, se Jisui kuer dërgojë Apostujt në mis- 
jonin për të predikue Doktrinën Shpëtimtare tha se të gjithë 
nuk do t’i prandojnë ato dhe fjalt e tyne nuk do t'i ndigjojnë, 
«por ia tek po u-dërgoj unë juve posi dhen në mes të ujqërve * 
(pas Mattheut 10,16).

Apostujt tuej predikue Ungjillin në mjes të popujve të 
ndryshem, tuej themelue e forcue Kishat Kristjane nepër qytete 
të ndryshme i shijuenë të gjitha ato psime për të cillat u kishte 
thanë Jisui. Me gjith psimet e mundimet që banë për të përkrah 
Idhenë Kristjane, mjerisht fjala Apostoll.ore nuk kje prandue 
prej të gjithëvet. Ato të cillt kjenë të shenjuem për nji jetë 
t' amëshueme I ishin të sham e të përbuzun në ket shekull. 
«Sepse e shihni të thërriturit tuaj o vëllezër, se ndër ju pas 
mishit ka jo shumë të ditur, jo shumë te juqishëm, jo shumë të 
fisçim. Po Perendija zgjodhi të marrat e botës, që të turpëronjë 
të diturit; Edhe Perendija zgjodhi të dobtat e botës, që të tur- 
përojë të fortaU (Korinthianët Kr. I,26j28). Banorët e Athinës i 
kjenë shpotitë Ap. Pavlit dhe Mësimit të Shenjt të Tij kuer 
u-flite mbi ngjalljen e të vdekurve : «Edhe ata kuer ndëgjuen 
të ngjallurë prej së vdekurish, ca e përqeshninë». (vro punët e 
Apostojve Kr. 18,32). Apostolli kje vorfnue në shpirt të tij, 
tuej kja me lot për faqe, pse njerzit nuk ndigjojshin Fjalët e 
Shpëtimtarit, por me gjithta nuk e Ishoj zemra edhe kurr nuk 
e humbi shpresen; por ishte pshtet në ndihmën e Perendisë, 
Apostulli nuk kje friksue ose turpnue prej Ungjiilit, por e pre-
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dikoj përpara mb'retenve e sherbtorve, të ditunve e të paditunve, 
të pasunve e të vorfnve, me shpresfari të madhe. Nuk ka ma 
të paktën dyshim se suksesi i çdo p^redikatori, mësuesi si ashtù 
edhe të meshtarit Kristjan mvaret prej përmbajtjes se shka pre- 
dikon dhe mëson.

Sikurse dikuer Apostojt po ashtu dhe meshtarët e Kishës 
Kristjane mësojnë e predikojnë Doktrinën Shpëtimtare. E shka 
do t’ ishte ma e arsyeshme se ket Doktrinë t’ a përqafoj çdo 
njeri? Mjerisht nuk ndollë ashtù. Por njerzija adhuron ma tepër 
doktrinat e rrejshme njerzore se Elyjnore. Suhsesi i veprës pas
torale të meshtarit Kristjan mvaret edhe prej kohës e frymës 
në të cilën jemi. Po kje se janë kohët, ku njeizit nuk kërkojnë 
Mbretninë Qiellore dhe  ̂të drejtat Hyjnore, po kje se janë larg 
prej parimeve etike dhe ideale të Jisuit, po kje se të gjith qe- 
llimi i jetës àsht vetëm e vetëm te sendet materjale e jo shpirt- 
nore, atëhere s’ asht çudi, qi vepra e meshtarit àsht porsi tara 
qi pat ra në tokën e pafrytshme, si na tregojë Jisui ndë para- 
voli. Por kjo meshtarin mos t’a frigsojë, mjafton qi të përdori 
kohë e durim ma tepër deri sa t'ia mërrijë qëllimit, qi Ungjilli 
të jetë si bazë jete. Si e tregueme sypri se suksesi i meshtarit 
mvaret jo vetëm prej kohe e fryme por edhe prej cillsinave 
morale e shprestare të tija personale. Shka nuk mund të bahet 
me fjalë të thanuna prej meshtarit mjafton sjellja e tij për të 
muejt t'ia mërrij qëllimit. Se që fuqi e madhe rrin ndër vepra 
të mira të nji meshtarit kristjan vrejmë prej Fjalve të Jisuit té 
drejtueme përgjithësisht rendit meshtaruer: «Kè'shtu le të ndrit- 
nj'è drita e juej përpara njerzvet, që të shohën punët tuaj të 
mira, e të lavdërojnë Atiti tuaj që është ndë qiejh. (Mathe Kr. 
5,16). Përkundrazi jcta mkatare e nji meshtari sjell fymje sen- 
deve hyjnore dhe mo,s hapjen e Ungjillit: «Sepse emëri i Pe
re ndisë për juve shahet nder kombet» (Karta mbë Rom. 2.24). 
Me shka mbujten kundërshtartë peshkatartë e pa shkollë? Me 
shka tërhoq njerzit Ap. Pavli? Pa fjalë! me vepra të mira e sjellje 
morale. Të gjithve u-kje sherbëtuer edhe~ vedin e uli për të 
ngritur të tjerët. Kje nji luftar i patutshëm në misjonin e tij 
hyjnuer, ku smbramit dha edhe jeten për Jisuin Shpëtimtar. Ne 
sa sot i falerni nderes, Zotit, meshtarve t’ onë nuk u kërcnoh.et 
reziku i jetës për të predikue Elngjillin sikuerse dikuer atyne
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qi në k.ohna të para të kristjanizmit kjenë ndjekë prej anmiqve 
të Shpëtimtarit, por prej meshtarit t' onë kërkohet nji besë si 
na tregon edhe ungjilli (K- Pas Jakovin Kr. 2.26) «Sepse sikun- 
dër trupi jo Jrymë është i vdekarë; kështu edhe besa për punë- 
rat ësht’e vdekurë».

Vetëm me jetën e tyne kristjane tuej pasë për shembull 
Jisuin si Apostujt meshtari ka për të muejt me pasë nji sukses- 
në predikimin e përhapjen ,e Ungjillit në mjes të njerzvet, si 
ashtu forcimin e Besës s’ onë Orthodhokse. Meshtari lypset të 
jetë po ashtu si i tha Ap. Pavli Episkopit të ri, Timotheut: 
«Barili shembëll bestarve ndë fjalë, ndë të shoqëruarë, ndë da- 
shuri, ndë besë, ndë zemërë të qëruarëi>...

Prof. I. B.

MEND1ME T ’ ARTA

Të mos jesh hak marës. Në se të bën tjatri nonjë të keqe, 
haroje me tijë herë; këtë e kërkon paqja dhe qetësia e shpirtit 
t ’ënd. Pse të lesh brenda në shpirt gjëmbin e hak marjes, që të 
të tidezë e të të plagosë përherë ?

Ay që nuk kuxon të thotë një fjalë të keqe ose të bënjë 
tijë punë të ligë, sepse e ndjen Zotiti gjithënjë afër, ky e adhu- 
ron Perendinë shumë më mirë, se sa ay që shkon rregullisht në 
kishë dhe falet për sy e faqe.

* * * -

Çdo gjë e gjallë në natyrë, punoti dhe ndodhet në lëvizje 
pa pushim; e kur pushoti kjo lëvizje, atëhere pushon dhe jeta. 
Si pra ti, o njeri, kërkon të jetosh shpirtërisht, pa putiuar e\pa  
luftuar kundër armiqëvet që kërcënojnë jetën t ’ ënde shpirtërore? 
Si të shkon mendja, se mund të arrish gjer në qiejtë, dyke qën- 
driiar përtac dhe i plogët? * *

*
Është shumë m'i lumtur ay që kënaqet me të pakëtat, që 

ka, se sa ay që grindet gjithënjë dhe nuk është i qetë, me gjithë 
që ndodhet i rrethuar prej tërë të, miravet të kësaj bote.



Feja e Jisu Nazareasit është shprehja më e rnbaruarë e 
dashurisë, e marëveshjes, e drejtësis dhe e paqës.

Eshtë e dashurisë, sepse vet Ay është, që nga dashurija e 
Tij e pakufizuarë kundrejt njerzisë dënjoi, që të zbresë nga 
naltësija e fronit të Tij hyjnor mbi dhë në një mënyrë krejt të 
përulët d.m.th. dyke marr korë njerzore dhe pranoi vdekjen 
martirike mbi kryq, për shpëtimin e njerzisë nga mëkati stër- 
gjyshor. Efekti i kryqëzimit qe ay sepse, me anë të tij u-rista- 
bilizuan mardhanjet e ngushta midis Perendisë edhe njeriut. 
Pra, vetëm nga dashuria e madhe q’ ushqente personi i dytë i 
trinisë së shenjtë kundrejtë njerzisë, dënjoi të mishërohesh prej 
Shpirtit Shenjtë të bahesh nji me njerzit, por pa mëkat, të pë- 
rulesh dhe të ndëgjonte vullnetin e Atit të Tij qiellor si edhe 
ma në fiind, të pranoj vdekjen martirike mbi kryq, për realizi- 
min e shpëtimit t'onë. Shpëtimtari i ynë si kaloi nepër të gji- 
tha këto faza dhe dyke qenë Perendi i vërtetë të tretën d’itë 
u-ngjall së vdekurish, dyke na ngjallur edhe neve njëkohësisht; 
Me këte tnënyrë néve, të cilët gjer dje ishim nën frikën, e nën 
robërin e mëkatit edhe ishim të konsideruar me terë kuptimin 
e fjalës bij të mërisë së Perendisë, mirëpo, tani me anë të Shpë- 
timtarit tonë Jisu Krisht neve, dyke u-vllezëruar ine Atë, me . 
Birin e Perendisë, u-bamë bij adaptivë t' Atij.

Nga sa thamë ma nalt rezulton dashurija e pa-matur që 
ka riviver Perendija kundrejt nesh, i çili dhe të vetmin Bir të 
Tij të dashur e dha për të mirën t'onë. Eshtë nji gjest me të 
vërtetë madhështor dhe me plot altruizmë. Vetë themelonjësi i 
kësaj feje qe Ay, i cili dha shembëllën ma të mbaruar që ine
ritoli të zbatohet prej gjithësecilit prej nesh. Sidomos sot, ne- 
voja e parimit të daslturisë kristjane ndihet ma shumë se kur- 
doherë. Sot kur njerzija ësht në luftim e sipër dhe kur gjaku i
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pafajshëm derdhet nga çdo anë e botës. sot — them — është 
më i domosdoshëm zbatimi i këtij parimi kristjan. Fuqija e sajë 
është aqë e mrekullueshme, saqë të gjitha i duron, të gjitha i 
ndjen, vetëm e vetëm që ajo të mbretërojë kudo qi janë njerz 
edhe besojnë në Perendinë, i cili nuk asht gjë tjatër veçse da- 
shuri e mbaruarë. Zbatimi i këtij parimi, dyke u-marrur para- 
sysh, me anë të këtij shoqërija e sotme do të zgjithte proble- 
fnat më të vështira, të cilat i duken sikur janë krejt të pareali- 
zuara. *"* -

Feja e Krishtit eshtë e marveshjes sepse, gjersa neve rimu- 
rëm njiherë e përgjithëmonë marrdhënjet Fonarne Krijusin t’onë 
dhe dyke qenë vllezër dhe bij të nji Ati të përbashkëtë. duhet 
të jetojmë në një armoni të plotë jo vetëm me Perendinë, por 
dhe me gjithë ata që janë rreth e përqarkë nesh, në nji mënyrë 
t’atillë, sa që të ndjejmë në shpirtin t’onë dyke qenë ende këtu 
mbi dhé, atë ëmbëlsirë dhe atë armoni të përsosur që eksiston 
në mbretërin e qiejvet midis Perendisë dhe çetës së shenjtorë- 
vet. Duhet shënuar se mos-marveshja, ose mos jetimi i përze- 
mërt, miqësor dhe shoqëror me antarët e shoqërisë është nji 
fatkeqësi e pa-duruarë morale. Në këte situate, jo vetëm që 
jeta t'urrehet, jo vetëm që të mungon ndihma krejt e nevojshme 
nga ana e bashkëjetonjësvet të tu,, por, njikohësisht, ti o i krish- 
ter, si nji individ veçohesh në vetveten tande, dyke' u-bërë një 
egoist dhe dyke përbuzur të gjith ata që jetojnë rreth e qark 
teje. Mirëpo, njl, i tillë fenomen ngjet shumë rrall, sepse vet 
Perendija e ka pajosur njcrinë në nji mënyrë t' atillë, që ay 
vetvetiu i shtytur prej natyrës së tij, të dëshiroj me bashkëje- 
tumun në marrëveshtje me të afërmin dhe me respektumun li- 
gjet, simbas të cilavet udhëhiqet shoqërija, sigurohet rregulli, 
disiplina dhe mirëveprimi i sajë.

Kristjanizmi lëçit parimin e marveshjes sepse ka parasysh 
dobirat e shumta që sjell ajo. Përshembull dyke jetuar n’ ar
moni në gjirin shoqëror është konstatuar psikologjikisht se 
ndjenjat dhe mendimet fona perfeksionohen. Kështu që, kur 
një antari të shoqërisë kristjane i ngjet nji gëzini i veçantë 
neve me anë të qëndrimit f  onë të përshtatur momentit në fjalë 
i çfaqim dashurin njani kundrejt tjetrit, dyke marrë pjesë në 
gëzimet, ashtu dhe në fatkeqësitë në mënyrë resiproke. Me një
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ane kur ngjet nji i tillë fenomen, gëzimi zmadhohet, ose dyfi- 
shohet, kurse nga ana tjetër fatkeqësija zvogëlohet, ose përgjys- 
mohet. Prap dyke jetuar në gjirin shoqëror, kristjane në neve 
herë pas bere rrënjoset në shpirtin t'onë idealizmi altruistik, i 
ciji qëndron n’atë me qenë gjithmon gati per . me u-sakrifikue 
për të mirën e përgjithëshme. Një tjatër dobi që na jep shoqë- 
rija kristjane është se ajo na ofron posibilitet të perfeksionojmë 
mendimet t’ ona, prirjet t' ona, që ndodhen në shpirtin t’ onë 
nën formën e disa farave të pa-dukëshme që më vonë do të 
zhvillohen, dyke dhanë në kqhën e duhur frytat e tyre. Ma në 
fund nji dobi tjatër kemi prej asajë është ajo; se në çdo oka- 
zion nuk mungon me na dhanë ndihmën e duhur për prosperi- 
tetin t' onë dhe të asaj përgjithësisht.

Themi se feja e Krishtit është e drejtësisë, sepse Shpëtim- 
tari i ynë, dyke qenë Hyj-njeri d.m.th. Ay dyke u-mishërue dhe 
dyke u-therorëzue si njeri, si përfaqësonjës i njerzisë së vjetër, 
e cila ishte zhytur në mëkatin stërgjyshor, e dyke qenë Perendi 
e vërtetë, qe në gjendje me i dhënë satisfakcion Atit Qiellor, 
dyke ristabilizumun autoritetin hyjnor i cili, më përpara ishte 
ofenzuar. Me këtë gjest Ay dyke i dhanë satisfaksion drejtësisë 
hyjnore dhe sot na mëson se si lë realizojm dhe neve parimi n 
e drejtësisë; i cili është kaq i vlefshëm për nji shoqatë veçanë- 
risht dhe për botën marë përgjithësisht. Dhe sot, Ay me anë 
të zërit të Kishës i rekomandon njerëzvet drejtësi midis tyre 
d.m.th., gjithësecili indiVid të gëzojë atë të drejtë që i përket 
ose nga ana e natyrës, ose nga ana e mundimevet që ka ba Ay 
për realizimin e nji misioni që i është ngarkuar. Ky parim sot 
është dhe më aktual mbasi, nga shkaku që bahet padrejtësi, 
prandaj janë kaq e kaq mos-kënaqësira në botë. Ilaçi ma dobi- 
prurës i kësaj plage është vet principi i drejtësisë krishtërore, i 
cili të gjitha do t'i kënaqte dhe armonija do të stabilizohesb.

Ma në fund, — në fillirn të këtij artikulli thamë — se 
feja e Nazoreasit ësht ajo e paqës. Me këtë duhet të kuptojmë 
se ajo dëshiron me gjithë zemër dhe predikon pa-pushim me 
anë të organëve të sajë paqen. Ketu nuk mund të jetë fjala për 
nji paqë njerzore, sepse ajo është e përkohëshme, e paqëndru- 
shme dhe e cila shumë herë është e bazuar dhe e përmbajtur 
me armë në dorë, por, këtu është fjala për paqën shpirtërore, të
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cilën na e rekomandoi vetë Perendija me anën e Birit të Tijë, 
Shpëtimtarit t'onë Jesu Krisht. Nji të këtillë paqje .ka predikuar 
Ay kur ish këtu në botë dhe gjithashtu kanë predikuarë dhe 
pasonjësit e Tij, edhe sol po ashtu dhe Kisha po me atë kup- 
tim predikon paqen, dyke qenë nji interpret besnik i parimevet 
themelore dhogmatiko-morale të Themelonjësit të Sajë. Siç shi- 
kodet Shpëtimtari i ynë n' Ungjillin e Tijë na flet për nji tjatër 
paqë, për nji paqë që linde! në shpirtin t’ onë, dyke qenë nji 
përfundim, ose nji frut i dashtfrisë kundrejt Perëndisë t’ afërimit 
t’onë dhe vet-vetes t’ onë. «Paqtim u-le juve, paqtimin tim po 
u-jap juve, jo sikundër e jep bota, u-ajap unë jube» (Joan 14,27). 
Pra, nji të këtillë paqë na predikon Shpëtimtari edhe kjo ëslitë 
paqja e vërtetë, e cila largon të gjitli fortunat, të gjith kërcëni- 
met ku do nga vinë ato. Dhe kjo gja vërtetohet, se atje ku 
gjenden të krishterë të vërtetë, të cilët rrojnë simbas vullnetit 
të Perëndisë, atje është dashurija, uniteti në mendime dhe ar
moni. Nji paqë të këtillë rekomandon Zoti nxanësve të Tijë, 
dyke i dërguar në mision të lëçisin fjalën e Perendisë gjith'aty- 
reve të cilët donin me' përqafue Kristianizmin. Prap, po me atë 
kuptim Shpëtimtari, dyke përshëndetur nxënësit e tij u-tha: 
«Paqje mi ju>. Rëndësinë që paraqet principi i paqes na e tre- 
gon dhe vetë Zoti Krisht në fjalimin e tijë të mbajtur në Ma- 
lin e Lumurimevet, dyke thënë: «Lutti ata që bëjnë paqtitn; 
sepse ata do të quhen blj Perendije* (Joan Kr. 5,0).

Këtu paqëbërëg herën e parëquhen ata që pajtojnë të tje- 
rët, të cilit janë zemëruar për arsyena të ndryshme dhe paqë- 
bërësit, dyke ndërmjetuar ristabilizojnë marrdhënjet e përzemërta 
midis atyreve qi janë zemëruar. Këta ndërmjetonjës do të qu
hen bij Perendije, sepse ata me gjestin e tyre kan imituar Birin 
e Perendisë, i ci li dyke ardhur në botë me kualitetin e Tij 
kryepriftëror, paqtovi njerzinë me Perendtnë, e cila nga shkaku 
i mëkatit stërgjyshor ish zemëruar me atë, d.m.th. nji dezijkuj- 
libër ishte provokuar midis Krijuesit dhe të krijuarit. Herën e 
dytë quhen paq-bërës ■ gjith ata, të cilët, me anë të mësimit dhe 
të shembëlles së tyre kanë kthymun shum njerëz mekatar prej u- 
dhës së ligë.

Po tè flasim më thellë paqja ëslitë nji ideal ndaj i cilli 
lakmon gjithë njerzija. Ajo me të drejtë është gjaja më e dëshi-
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ruar dhe më e çmuar nga ana e të gjithë njerzvet pergjithësisht. 
Pse vali? Sepse njerëzit, dyke jetuar në paqë vetëm kështu 
d.m.th. vetëm nën hijen dhe nën strehimin e sajë njerzija mund 
të rëalizojë qëllimet e saja këtu mbi dhë. Ku ka paqë, atje ka 
posibilitet përparimi mbi të gjitha fushat e kulturës. P. sh. vëzh- 
gonjësi i shkencës pozitive ka kohë në qetësi me bamun gjith 
vezhgimet e tija, dhe mbasandaj dyke arritur në një rrezultat 
definitiv të stabilizojë një parim shkencor për dobi të shoqërisë 
përgjithësisht. Qjithashtu nën hijen e sajë gjith kombet mund 
të realizojnë programet e tyre të mejtuara abstraktikisht dhe 
dyke pritur kohën e volitëshme që ato të realizohen dhe në 
mënyrë konkrete. Vlefta, rëndësija si edhe influenca q’ ushtron 
paqja si për'jetën kishtare, ashtu edhe për atë të shteteve shi- 
kohet dhe atje, se antarët e këtyre dy institucioneve, dyke mos 
qenë të turbulluarë prej asnjë ngacmimi të përjashtëm e të pa- 
pëlqyeshëm, këta jane gjendje ' të ruajnë kaltërsinë e gjykimit 
dhe kështu mundin me udhëheq dhe më me shum siguri. Si- 
kundër shifet përfundimet e paqës janë të shumta dhe të vlefë- 
shme, jo vetëm për individin, por edhe për kolektivitetin sho- 
qërorë. Mirë po, gjithashtu është vënë re se paqja është shumë 
delikate, sa që prej nji ngacmimi të ashpër, ajo turbullohet, 
bile shumë herë për hiç gjësendi. Vet eksperienca e gjithsecilit 
prej nesh vjen dhe na flet se një paqë e turbulluar kërkon 
mundime dhe sakrifica të mëdha, që të ristabilizohet. Prandaj 
edhe Shpëtimtari i ynë Jesu Krisht, dyke çëmuar rëndësin dhe 
rolin që paraqisin paqë-bërësit i akordon roliii «Bij Perendije».

Kjo asht me pak fjalë mënyra e të kuptuarit të fesë Krist- 
jane dhe në qoftë, se në botën do të mbretërojshin parimet 
Kristjane qi janë më të mbaruara dhe njerzija do të ndëgjonte 
pa ndonjë sqeptikismë zërin e Ungjillit, atëhere në botë do të 
lulzonte : Dashurija, marveshja, drejtësija dhe paqa. Këtë gja na 
e vërteton dhe vetë Shpëtimtari i ynë kur thotë : Unë jam drita 
e botës, në ay që më vjen pas, nuk do t’ ecënjë nd' errësirët, 
po do të ketë dritën e jetës (Joan 8,12).

MIHAL EKONOMI
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(Nisja prej Jerusalemit — Porta probatike — Ndjekja e 
grabit'èsit Barrava — Bethanija — Lazari — Martha dhe Marija).

I DASHLJR BABA,

Sot q'u-kthéva nga shkretëtira, mar guxim të të thom, se 
kisha shumë të drejtë, kur të shkruanja në letrën time të më 
parëshme, se Jjy udhëtim do të bëhej shkak të shihnja shumë, 
fë dëgjonja shumë dhe të mësonja shumë. Këtë gjë, baba, do 
ta kuptosh dhe ti vetë, kur t ' a këndosh me kujdes e me ve- 
rejtje këtë letrë; çdo gjë që të shkruaj në këtë, nuk ësht më 
përshkrim i ujë personi të tretë, po ësht nga ato që kam parë 
e kam dëgjuar unë vetë; janë të gjitha ngjarje q'u-çvilluan për- 
para syvet të mija. Prandaj, baba, mos më shpjego keq, po të 
të lutem dhe një herë, që t'a këndosh këtë letrë me verejtje e 
me pa-anësinë më të madhe, se kështu vetëm do të rnundësh të 
fellosh në çeshtjet mirë dhe t'u japësh shpjegimin e duhur.

Ajo ditë historike, dita e nisjes s’onë, lindi e bukur dhe 
e ëmbël; të gjitha ishin bërë gati që një ditë më pare. Si pas 
zakonit, para se të niseshim, u-ngjitmë në faitoren e shtëpisë, 
për të bërë lutjen t’ onë të mëngjezit; u-gjunjëzuam përpara 
Zotit dhe kërkuam me. besë e shpresë të patundur ndihmën e 
Tij të madhe; pastaj me një herë u-muarrmë me pregatitjet e 
fundit dhe u-nismë. Pesë njerës gjithësej përbënin karvanin



t'onë të vogël, që po nisej për në shkretëtirën : Ravin-i Amos, 
Marija, unë dhe dy sherbëtorë. Oficeri Roman na kishte lajmë- 
ruar me kohë, se na priste bashkë me ushtarët e tij jashtë qy- 
tetit afër shtyllës s’Abesalom-it. Siç të klsha shkrojtur dhe në 
letrën e më parëshme, rruga midis Jerihos dhe lumit ishte bërë 
shum’ e rezikëshme për udhëtarët, nga shkaku i grabitësit B-a- 
rraba, i cili sulmonte çdo njeri me një egërsi të jashtëzakonë- 
shme. Prandaj pra oficeri i ynë mori urdhër drejt për së drejti 
prej Guvernorit Romak që të marrë 50 ushtarë e të mundohet 
me çdo therorë t’a zerë këtë kriminel bashkë me shokët e tij. 
Mund t'a marrësh pra me mënd, baba, se sa u-gëzuam dhe sa 
e falënderuam këtë oficer fisnik, pse do të na shoqëronte gjatë 
kësaj udhe të keqe dhe kështu do të na ruante prej çdo reziku.

Pasi mori pra fund lutja e jonë dhe pregatitjet, muarmë 
rrugën që shpje për në porteti provatike, dyke kaluar kështu 
përpara pallatit madhështor të Kryepriftit Kajafa; ky bile n’ atë 
çast kishte dalë në ballkon i mveshur me një rrobe të gjërë e 
të zezë, që mbahej në mes me një brez të bardhë, dhe mbi 
kryet kishte vënë mbulesën e kuqe q' e mbante zakonisht. Ne 
të gjithë me një herë e nderuam si pas zakonit dhe ay dënjoi 
t’i drejtojë Ravin-it fjalë të mira, dyke na uruar mbrojtjen e 
Jehovas gjatë udhëtimit t’onë.

Po nuk kishim shkuar shumë, kur pa pandehur afër Bi- 
thanisë vumë re prej së largu 4-5 nga shokët e çetës së Barra- 
bas-ë; këta, po sa ne panë, muarrnë këmbët dhe s’panë si iknë, 
dyke u-munduar të shpëtojnë nga thonjt’ e ushtarëvet t’ Emilit. 
Mirë po ky i fundit urdhëroi me një herë 20 nga ushtarët e tij 
të çkëputen e të pushtojnë pa vonesë brigjet rreth e rrotull, 

,me qëllim që të sigurohet zënja ose çdukja e keq-bërësvet. Në 
këtë kohë ne të shoqëruar gjithënjë prej oficerit fisnik, arritmë 
shëndosh'e mirë në Bithani, prej nga unë , shtira sytë dha pashë 
qytetin e Jerusalem-it me kishën madhështore, e cila nënë rezet 
e djellit çkëlqente dhe dukej si një mal prej argjendi. Kjo pamje 
më mallëngjevi në shpirtin felle, më mbusdi me ndjenja gëzimi, 
më solli ndër mend mendime të ndryshme dhe më shpuri 
shpirtërisht në të shkuarën lavdi plotë të këtij qyteti historik.

Emili, që ndodhej aty afër, kuptoi, duket, mallëngjimtn 
tim, m'u-afrua dhe filloi të më përshkruajë Romën hollësisht,
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me qëllim që të m'a largojë mallëngjimin; më tha pra se Roma, 
përveç të tjerëvet, ka dhe 365 faltore, është 6 herë m’e madhe 
se Jerusalem-i, kurse kjo e fundit nuk kishte përveç se një kishë 
të vetëm.

Ësht'e vëitet, i thashë, se kemi një vetëm faltore, sepse 
vetëm një Perendi të vërtetë besojmë dhe adhurojmë.

Dhe ne, u-përgjegj me një herë oficeri, besojmë se është 
një Perendi e tërë fuqishme; po bashkë me këtë janë dhe shumë 
perëndi më të vegjël, që janë nën sundimin e tij.

U-hidhërova shumë për errësirën fetare, në të cilën ndo- 
dhej Emili fisnik, po gjykova se as koha as vendi nuk më jip- 
nin leje të çelnja bisedim, për t ’ ia mbushur mendjen mikut 
t'onë dhe për t’ a nxjerrë kështn nga rruga e shtrembër, ku 
ndodhej i mjeri oficer............

Kaluam pastaj nga rruga kryesore të Bithanisë dhe pas 
pak çapesh u-gjetmë përpara shtëpisë së mikut t’onë të vjetër, 
Ravin-it Avel, i cili, siç e di, ka vdekur në Aleksandri. Të tri 
fëmijët e tij Lazari, > Martha dhe Marija banojnë në këtë qytet 
të vogël e na u-lutnë të qëndrojmë e të kalojmë pranë tyre 
disa ditë, gjë q'e pranuam ne me shumë gëzim. Shtëpija e tyre 
është një ndërtesë e vogël dhe e ulët, po në këtë duket se 
mbretëron lumturija e plotë dhe dashurija e paqja, d-m.th. pi- 
kërisht ato virtyte, të cilat kanë fuqi t’a ndryshojnë kasollen e 
të vobektit e t'a kthejnë në pallat madhështor!

Na pritnë me krahë hapur dhe me një dashuri të patre- 
guar; motra m 'e vogël, Maria, kur mësoi se cila isha unë, m'u- 
hodh në qafë, më puthi me një dashuri të kthjelltë dhe më pa- 
raqiti ne i vëllaj, Lazari, për të cilin të shkrojta në letrën e më 
parëshme. Motra tjetër, Martha na priti në pragun e portës dhe 
na kërkoi ndjesë, nëse nuk do të gjenim gjëra të mëdha në 
shtëpin e tyre të vobekët. Këto fjalë modeste të kësaj vajze më 
mallëngjyen tepër dhe më tërhoqnë aqë shumë, sa me një herë 
e zura për qafe dhe iu-përgjegja se dashuria vëllazërore që tre- 
gonin, ishte për ne pritja m' e mirë. Pas pak na u-shtrua një 
tryezë e vobekët në gjellë, po e pastër dhe e zgjedhur; gjatë 
kuvendimevet të ndryshme zumë në gojë dhe varrin e atit të 
tyre n' Aleksandri; më pyetnë në se kisha vajtur nonjë herë;
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u-thash se li shpesh herë më dërgonje me lule î ë varrin e mi 
kut tënd të vjetër dhe se unë me një kujdes të vëçantë i vadit- 
nja. dhe i rregullonja lulet q’ishin rreth e rrotull varrit; mahën- 
gjimi ishte aqë i madh, sa të gjithë që ishim aty u-prekmë thellë 
dhe derdhmë lote-të nxehta.

Pas buke Lazari u-tërhoq me një anë bashkë me Ravin-in 
Amos dhe folnë gjer'e gjatë mbi themën e ditës, d.m.th. mbi 
predikimet e profeti! të Jordan-it; në këtë kohë Maria më tre- 
gonte disa qendima të bukura, që i kishte pregatitur ajo për 
kishën dhe një për të shoqen e Pillati!. Janë të vobekët dhe 
me anën e punës mundohen t’u bëjnë ballë nevojavet të tyre, 
motrat dyke punnar me gjëlpërën dhe Lazari dyke kopijuar 
shkrimet e shenjttf për priftërijt.

Mbi tryezën e Lazarit pashë dhe një kopje të librit të 
Isaiut; këtë e mbaroi mbrenda 107 ditëvet dhe kishte dalë me 
të vërtet e përsosur; një volum tjetër do të hidheshe në zjarr, 
mbasi kishte një vetëm gabim, e këtë pa rëndësi të madhe. Me 
gjithë këtë u-dënua të digjët, se priftërit nuk duan as një jota 
të shtohet ose të hiqet nga tekstet e shenjta.

Midis qendimavet : të bukura të të dy motravet më bër- 
përshtypje të veçantë një që kishte sipër shkronjat I. N.; me 
një herë mendja më shkoi se mos kjo qendimë aq e bukur 
ishte bërë për no një nga priftërit ose kryeprittërit.

— Jo, m'u-përgjegj Maria me sy që ndritnin nga gëzimi; 
është për mikun t'onë të vlefshëm, për vëllanë dhe mikun vë- 
llazëror të Lazarit.

— Dhe si quhet ky? e pyeta 
Isu Nazoreu

— Eshtë ketu? pyeti më habitje kushërira e ime Maria; 
emrin e tij e kam dëgjuar nga përshkrimet e kushëririt tim 
Joanit dhe prandaj deshiroj shumë që t'a njoh dhe personalisht.

— Po të ndodhesit këtu para pak ditëvet, do t’ a shihnit, 
u-përgjegj Maria e gëzuar se kuptoi interesin t’onë për Nazo- 
reun; sot nuk është këtu, vazhdoi, po brenda tri ditëvet do të 
takohen me vëllanë tim në Bithavara. Lazari e do shumë dhe 
do të shkojë aty pa tjetër.
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— Aqë më mire, tha Rabin-i Amos; do të kemi udhës një 
shok më shumë, të dashurin Lazar.

Mendimi i Ravin-it që të vazhdojmë udhëtimin të gjithë 
bashkë, na pëlqevi shumë dhe u-vendos të nisemi të nesërmen 
nga Bithanija, dyke patur dhe Lazarin në karvanin t'onë.

Këtu po i jap fund kësaj letre. baba i dashur, dhe për- 
shkrimìn e përshtypjevet do t’a vazhdoj në letrën tjatër.

Të bekoftë gjithënjë i madhi Jebova!
Bija e jote e bindur 

»  ' A D I N A

MEND1ME T ’ ARTA

Nuk është turp që të njohësh e të pohosh, se s ’ke të drejtë 
ose se ke qenë i padrejtë. Përkundrazi, sot që po e bën këtë 
pohim, provon në mënyrë të qartë se je shumë m’i ndershëm, se 
sa ke qënë gjer dje. ,

Nuk ësht turp dhe përulje të pranosh gabimet e tua dhe 
t'i hedhësh atje tutje. Turp ësht që f  i mbash e f  i ruash me 
kujdes, pikërisht sikundër bën njeriu i ndotur dhe i pa pastër 
që ruan ndyrësinë.

* * **
Cita sëtnundje e madhe u-shërua nonjë herë pa dhembje 

dhe pa një regjim të hidhur e të mërzitur? Si pra kërkon ti të 
shërosh shpirtin nga sëmundja e tmershme dhe vdekje prurëse të 
mëka,tës pa ndotijë hidhërim e pa as një vuajtje.

*  **

Si kundër zjarri e zbut dhe e tret qirinë, ashtu pikërisht 
dhe dashurija /  zbut zemrat. Dëshiron t’ a zbutësh tjatrin? 
Trego dashuri, Ke nevojë të shpërndash paqë? Ki dashuri. Kër- 
kon të sjellësh qetësi, ngushëllim, gëzim? Trego dashuri. Da
shurija e jote i mbaron te gjitha. Duaj dhe me dashurinë stër- 
vit-e vehten t’ ënde f i  durojë të gjitha për të mirën e të tjerëvet.



LAJME TE MBRENDËSHME

Këshilla Ekonomike e përhershme, me gjithë ngushticën e 
buxhetit të këtij viti, vendosi çeljen e seminarit të Kryepisko- 
patës, passi dëgjoj arësyet e torta të çvilluara prej Kryetarit të 
saj. Në përmbajtjen e institutit në fjalë u-vendos të ndihmojnë 
dhe Monastiret e Dhioqezavet të ndryshme, dyke dhënë sende 
ushqimore nga ato që produkton secili prej tyre.

Me përkujdesjen atnore të Kryetarit të Kishës s'onë Auto- 
qefale do të dërgohen këtë vit në Seminaret e ndryshme të Ru- 
manisë gjashtë studentë nga vëndet e ndryshme të Shqipërisë, 
për të vijuar mësime theollogjike. Dyke marre parasysh se stu- 
dentët në fjalë pregatiten për t’ u vu më vonë në sherbim të 
kishës,' kuptohet vetiu rëndësija dhe dobija që sjell ky zhest i 
lavdëruarshëm i Kryesisë së kishës s’ onë.

Më 21 të Muajit Shtator u-bë një përshpirtje në kishën e 
Durresit për mirëbërësen e madhe, të ndyerën Arigjeliqi Theo- 
hari. Kryepiskopi bashkë me suitën e Tij mori pjesë në këtë 
përshpirtje, dyke theksuar rëndësin e madhe të veprës filanthro- 
pike dhe me të vërtet krishtërore të shpirt-ndriturës Angjeliqi.

Dhimogjerondija e Tiranës në një nga mbledhjet e saj mori 
në bisedim dhe çeshtjen e mbarimit të punimeve të kishës së 
re të Shën-Prokopit. Pas një bisedimi të gjatë u-vendos që të 
formohet një komisìon i posaçëm, i cili, . në bashkëpunim me 
kujdestarin’ e Kishës të meret energjikisht me këtë çeshtje, dyke 
marë e dyke propozuar çdo masë, që do t ' a shohë të nevoj- 
shme për plotsimin sa ma parë të nevojavet të kishës në fjalë. 
Komisioni u-formua prej të Nd. Z.Z. Vangjel Shundi, Mihal 
Zaharia, Theodhor Çoka dhe Ilia Toka.

LAJME TË JASHTME

Kisha Bullgare

Me rastin e çlirimit të tokavet Bullgare të Maqedhonisë 
dhe të Thrakës, Sinodhi i Shenjtë i Kishës Bullgare, i mbledhur
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jasht-zakonisht në ditët 29-30 Prill 1941, nën kryesinë e Mitro- 
politit Neofit të Vidinit, u muer me caktimin t' eparhivet në 
vendet e çliruara, dyke emëruar udhëheqës të përkohshëm deri 
në eaktimin definitiv të kufivet.

Tash për tash u-caktuan katër eparhi : e Selenikut, Strumës, 
Shkupit dhe Ohrit, dyke u-emëruar këta Mitropolita : Qirril, i 
cili do të administrojë eparhinë e Selanikut, Boris i Nevrokopit 
për atë të Strumës, Fillaret Llançonski, për atë të Ohrit dhe 
Sofroni i Ternovës për Shkupin.

Rusia Sovjetike
Në gazetën (Provosllavia Russe) doli informata se autori- 

tetet Sovietik kan caktuar për Llavrën Poçiaev 30000 ruble, taks.
Priftërinjt e enorive kanë qenë të imponuar me paguar 

200-300 ruble taksë, kurse çdo kishë paguan 300-400.

Abisinia '
Mbas vdekjes së Mitropolitit t’ Abisinis Qirili, ne vendili 

e tij, u-emnue një nga episkopët e atjeshëm i quajtur Abran. 
Mirëpo; gjer tashtì akoma s'ësht zhdukur mos-marrëveshja që 
ekziston midis kishës Abisine dhe Patriarhisë Kopte. në zhuri- 
diksionin e së cilës ësht ajo.

MEND1ME T’ ARTA

Nè'se dhe ata që kcuië kryer tërë porosirat e ligjit hyjnor 
duhet t'è mendohen e të ndjejnë se jcrnë sherbëtorë jo të mirë, 
çduhet valle të thomi e si t ’ i quajmë ata prej nesh, që s ’ kanë 
bërë asgjë nga ato që urdhëron Zotl?

X X X
Nuk është mjaft të jesh i pajosur me virtyte e vetija të 

rralla, që të quhesh i madh dhe i çquar. Është nevojë e domos- 
doshme që t  i përdorish këto ashtu siç duhet, si për të mirën 
tènde, si dhe për atë të të tjerëvet.

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

VIT i II-« TETUER 1941-XX Nr. 8

LANDA : Ungjilli si bazë e jetës — Feja dhe njeriu — Histo. 
ria e Këngës Kishtare — Nga Kryeveprat e Oojartit — Eja tek unë — 
Piktorë Ikonografë Shqiptarë të qintvitit të XVIII-të. Artin bizantin de- 
korativ në Shqipëri — Nëna e Vashingtonit — I biri i shtëpisë së Da- 
vid-it — Lajme Kishtare.

«U'NGJILLI SI B A ZËEJETËS».

Edukimi Krishtëror i vullnetit
ni.

Personaliteti i përsosur moralisht, ësht misherimi te njeriu 
i gjallë i idealevet të dashurisë dhe të së drejtës. Edhe sa më 
i lartë e më i pastër ësht ideali, aqë përpjekje më të mëdha 
lypsen për realizimin e tij. Për t’a zotëruar në mënyrë të plotë 
atë duhet t’ia përqëndrojmë tërë fuqit t' ona shpirtërore vetëm 
e vetëm atij. Lypset që ky ideal me anë të fuqis influenconjëse 
të tij mbi iderat e tjera, të zgjerojë fushën e veprimtarisë dhe 
të bëhet kështu qendra udhëheqëse për rindërtimin e tërë jetës 
s' onë të brëndëshme.

Kur e pyetën një here Newton-in, si e gjeti ligjën e gra- 
vitetit, u-përgjegj kështu: «dyke u-menduar gjithëmonë për ate». 
Dhe me një rast tjetër u-çfaq kështu : «gjithmon mbaj nër ment 
objektin e vëzhgimit tim dhe pres me durim, që agimi i dobët 
i mëngjesit të ndryshohet dal nga dal në dritë të përsosur».

Shkurt, asnjë prodhim artistik i shënuar, asnjë vepër e 
çquar shkençore, asnjë ide gjeniale, nuk lindet me një herë, 
por të gjitha bëhen pas një pregatitjeje në mendjen dhe në ze- 
mërën e autorit dhe pas një çvillimi graduai, të gjatë dhe të 
vazhduarshëm.
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Po ky çvillim lypset dhe për formimin e një personaliteti 
moral të përsosur. Po të duam p. sh. që ideali i dashurisë dhe 
i së vërtetës ungjillore të bëhet prone e jonë, po të duam që 
ky të kalojë në mishin dhe gjakun t' onë, atëhere duhet t’ i ja- 
pim tërë vëmendjen e duhur. Sepse në se ky ideal nuk e ndë- 
përshkon natyrën t’ onë, është sikur të mos e kemi patur; do 
të vdesë, do të harrohet, pa lënë asnjë gjurmë në mbrendësinë 
t’ onë. Duhet pra që t’i japim atij tërë kujdesin e duhur dhe të 
përqëndrojmë rreth tij tërë fuqit fona. Vetëm në këtë rast idea
li fiton gjallëri, dhe me ndihmën e një fuqije misterioze mag- 
netike, me anë te udhës së shoqërimit të ideravet, lind idera 
dhe mendime . dobi-prurëse dhe shkakton ndër ne ndjenja të 
forta me të cilat shkrihet në një tërësi të pandërprerë.

Këtë forcim. të një ideje të lartë në shpirtin e njeriut, ose 
çvillimin e një ndjenje ideale në brëndësinë t'onë, psikollogu 
francez Peyot e krahason me formimin artificial të kristalevet. 
«Kur në një shkrirje kimike, në të cilën ndodhen më shumë 
trupe, vemë një kristal — thot Peyot-i — afëhere pjesat që 
kanë lidhjc me kristalin, me anë të fuqisë mysterioze të tërheq- 
jes, do të ndahen prej lëngut dhe dal nga dal do të mblidhen 
rreth kristalit. Kristali ka për fu  madhuar vazhdimisht dhe në 
se kjo shkrirje ljhet pa u-trazuar për disa javë ose dhe muaj, 
do të kemi atëhere.një lloj të ri kristali, i cili, për bukurin dhe 
madhësin e tij, do të jetë mburrja e laboratorit f  onë kimik».

Kështu ngjet dhe në psykologji. Merrni një gjendje shpir- 
tërore të çdo lloji qoftë ajo dhe e nxirrni në sypërfaqe të 
vetë-dijes s’uaj dyke e mbajtur atje për një kohë të gjatë. Kini 
për të parë atëhere se si pa e ndier, me influencën e një mjeti 
mystërioz si ay i çkrirjes kimike, do te mblidhen rreth asaj 
gjendjeje shpirtërore tërë iderat dhe lëvizjet e shpirtit që kanë 
lidhje me té dhe ka per të lindur një ndjenjë e fortë dhe e ma- 
dhe, ndjenjë e cila ka për të robëruar plotësisht vullnetin. Para 
asaj të tërë ndjenjat e tjera prapsen. Bile dhe ndjenjat e dobëta, po 
të lihemi né duart e tyre, munden të na robërojnë plotësisht.

Në librin e tij «Qënëjae kritnës dhe të kriminelifa, shkrim- 
tari Orili përmend një seri të tërë personash, të cilët dyke u- 
pushtuar prej epsesh të dobëta kanë bërë ato që bënë. Përmend 
p. sh. një njeri i cili tërë jetën e kaloi dyke u-kujdesuar vetëm
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për stomakun e t'ij. Shëtiti tërë viset e Francës që çquheshin 
për të ngrëna, studijoi me kujdes fysidlogjinë e tretjes, historin 
e përgjithëshme dhe udhëtimet e zbulimeve, por vetëm nga pi- 
këpamja ushqimore. Dinte të tregojë që në ç’vit dhe nën ç’mbret 
u-përdor për herë të parë filan gjellë ose prej kujt u-gatua dhe 
nga ishte ay. Për asgjë tjetër nuk bisedonte përveç se për 
gastromani dhe asnjë tjetër nuk çmonte përveç gastromanëvet 
dhe gjellbërësvet. Një tjetër zotni, po kështu i çuditëshëm, ka 
prishur për të ngrënë tërë pasurin’ e tij, t' ardhurat e se cilës 
kapnin shumën e gjysmë milioni- rublash, v^tëm për gjashtë 
vjetë. Kishte agjenta në Kinë, në Meksikë dhe në Kanada, që i 
dërgonin ushqimet më të zgjedhura e më të shtrenjta. Dhe kur 
nuk i mbeti në xhep veç se një lirë vetëm, bleu me këtë një 
peshkë, e. gatoi pas tërë rregullavet të artit të gjellëbërëjes, dhe 
e hëngri; pastaj u-çplodh për dy orë që të bëhej tretja dhe si 
u-kënaq për herë të fundit, u-hoth në-ujë dhe u-mbyt. Passi i 
mungonin mjetet për të rojtur ashtu siç duhej, jeta nuk kishte 
më ndonjë kënaqësi ose rëndësi për të, kështu që vendosi t’ i 
japë fund asajë.

Në se. prirje të tilla të dobëta dhe të pa ndonjë rëndësije 
mund të ushtrojnë një influencë aqë të thellë mbi jetën shpir- 
tërore të njeriut dhe të bëhen mjete kqyrjeje për tërë çfaqjet e 
jetës, aqë më tepër dhe më fortë mund t' a bëjnë këtë ndjenjat 
fisnike dhe të larta, mjafton që ne të përqëndrojmë tërë për- 
pjekjet t' ona dhe tërë mendjen t' onë rreth një ideali të së 
vërtetës dhe të mirësisë dhe të lëmë vetën t' onë të ndëpërshko- 
het prej atij ideali.

Idealin më të përsosur të jetës na e jep pa dyshim Ungjilli. 
Njeriu moral, në formën e tij ideale, ashtu siç duket i mishë- 
ruar në fjalët e predikonjësit hyjnor të dashurisë, ësht.të një 
bukurije të papërshkruar. Mbani vetëm këtë ideal, këtë ikonë, 
gjithënjë para syvet t'uaj dhe kini për të parë se karakteristi- 
kat e sajë më kryesore do të shënohen thellë në shpirtin t’ uaj.

Eshtë vënë re që bashkëshortë, të cilët kanë jetuar bashkë 
për një kohë të gjatë dhe në lidhje të ngushtë, kanë filluar t’ i 
përngjajnë njeri tjetrit, jo vetëm përsa i përket karakterit dhe 
zakonevet, por edhe paraqitjes së jashtme. Aqë influeneë të
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forte ushtron mbi njeriun përsëritja e vazhduarshme po t’atyre 
përshtypjevet!

Pranhaj, përshtypjet që fifoni dyke dëgjuar Ungjillin, le të 
mos mbeten përshtypje të përkohëshme, të rastit ose shkel e 
shko siç thotë një fjalë e popullit. Sa më shumë herë kini për të 
zënë venditi që ka patur Maria para këmbëve të Shpëtimtarit, 
sa inë shumë orë kini për të thelluar në shkrimet e JJngjillta- 
rëvet, aqë më e njohur, më afër jush, por edhe më e shtrenjtë 
ka për të qenë fytyra e Krishtit, aqë më pastër, më gjallë dhe 
më kulluar kanë për t' u ripasqyruar karakteristikat e sajë në 
qënëjen t' uaj morale. Si ndënë të goditurat e daltës së një 
skulptori gjenial kanë për t'u çdukur të metat e karakterit t’uaj 
gjer sa qenëja e juaj e brëndëshme dyke kaluar prej një parti- 
kulariteti në tjetrin, prej shkallës së ulët n' atë më të lartë dhe 
prej asaj më të lartë n'atë të përsosurisë, do të arrijë të pasfro- 
het krejt dhe të bëhet kopja e përsosur e fytyrës së Krishtit.

MENDJME T ’ ARTA

Një proverò i vjetër thotë, se ata që kanë për të slittar 
plaçkën inë të dobët, e trambetojnë dhe e rrekllamojnë këtë me 
zë të forte. Proverbi në fjaië ka këtë kuptim, se njerëzit që 
thërresin e që rrekllamojnë vleftën e tyre, nuk e kanë me vehte 
të drejtën, dhe vlefta e tyre është barabar me zero'

* * **

Pse dëshprohesh? Mos je ti shpëtimtar i vehtës t’ ënde? E 
po sa që ti nuk je shpëtirntari, po Zoti i tërëfuqishëm, pse ke 
besim në vehtën t ’ ënde dhe jo në Zotin?
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e m&tyóime d&e e domo-éd&d̂ me p&i nomine

«Shëko të merresh me shkencat ashtu si mè pare, 
po té mos jepesh i téré pas tyre. Kqyr-i çeshtjet 
e késaj bote, po vetém me njerin sy, dyke e 
ruajtur syrin tjatër, per té marré shkéndi nga 
drita hyjnore. Dëgjo-je filozofinë dhe filozofét, 
po vetém me njerin vesh; me tjatrin té jesh gati 
té dégjosh tingujt e émbéla té Mikut Hyjnor- 
Shkruaj vetém me njérén dorè, e me tjetrén mun- 
dohu té mbahesh nga petkat e Perendisé, sikun- 
dër djali mbahet pas rrobavet t'atit té tij,Pa pa- 
tur kété kujdes, éshté e sigurté se do t'a pérpje-
késh kokén mbi ndonjé shkémb.......».

(A. M. AMPERE)

Po nuk janë vetëm filozofët e vjetër, që kanë shpallur 
dështimin e filozofisë dhe pamundësin’ e saj të ngushëllojë nje- 
rëzit dhë t’i shpjerë në rrugën e mirëqërtjes e të lumturisë. Dhe 
nga dijetarët e kohëvet të reja shumë janë ata që theksojnë, se 
gjendja e njerëzisë është e vajtuarshme dhe se kjo nuk mund 
të rregullohet prej as një doktrine, po vetëm me anën e një 
ndërhyrjeje sipërnjerëzore të çfaqur e të përfaqësuar prej fesë 
dhe prej doktrinës fetare.

Kështu p. sh. Herder-i — që të kufizohemi në disa vetëm 
— vajton për gjendjen e keqe të njerëzisë, qan për ngjarjet e 
hidhura që ngjasin or’ e çast në këtë botë dhe shpëtimin nuk 
e pret nga shkenca e nga filosofija, po vetëm e vetëm nga më- 
shira e provideneës hyjnore. «Të gjitha pra, thotë, në këtë botë
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janë të përkohëshme dhe sot për nesër; mbi ballili e faltores 
së saj janë shkrojtur fjalët: «Kotësi dhe humbje». Shkelim mbi 
pluhurin e të parëvet t'anë dhe ecim mbi gërmadhat e popuj- 
vet dhe të mbretërvet të çkatëruar. Si hije kalojnë përpara nesh 
Egjypti, Persija, Greqija, Roma; si hije dalin nga varet e tyre
dhe ^çfaqen në histori....... Ku do shohim përmbysje dhe
çkatërrim dhe as kush nuk mund të thotë me siguri, në se 
gjëndja e krijuar rishtas do të ketë fat më të mirë, se ajo q' u 
prish e q' u çduk. Kombet lulëzçjnë dhe fishken, e qytetërimi 
shkon përpara, po nuk bëhet m'i përsosur. Kush ka qenë m' i 
lumtur : Grekërit valle apo Romanët? Jemi ne vallë më të luna- 
tur se ata? Natyra e njeriut është gjithënjë po ajo. Edhe sot 
njeriu lindet plot me vese dhe pasione dhe shkon nji rrugë të 
mbushur me të meta e me Iigësi, dyke u sjellë me cap të shpejtë 
drejt greminës, që quhet dituri dhe shkencë. Esht i hidhur fati 
i njeriut, i dii i ngarkuar me mundime e me vuajtje ësht’ i li- 
dhur në rotën e Iksionit dhe në shkëmbin e Sisif-it, i dënuar
kështu në nji dëshirë Tantalike......... Ndërtojmë mbi akullin;
shkruajmë mbi valët e detit; vaia zëvëndësohet prej një vale 
tjetër, akulli çkrihët dhe pailati i ynë prishet si mendimet t'ona...
.............  Ku do trazira e luftëra, ku do çkatërrime e gremina.....
Mundet e bje Brutoja, triumfon Andoni; çduket Germaniku dhe 
sundojnë e mbretërojnë Tiberi, Kaligola, Neron-j; Aristidi inter- 
nohet e dëbohet; vdesin Sokrati, Foqion-i, Seneka.................... ».

Po në mes të errësirës sheh filosofi shkënoin’ e dritës hyj- 
nore, që do të sjellë shpëtim e shërim të kësaj gjëndjeje të vaj- 
tuarshme. «Në se ka Perëndi në natyrë, ka dhe në historin’ e në 
jetëti e njerëzisë; sepse dhe njeriu është pjesë e krijesës së Tij 
të madhe, e prandaj Perëndija ka caktuar dhe për këta ligje dhe 
rregulla, pikërisht si ato që regullojnë lëvizjen e trupavet qie- 
llore. Përsosurija morale e njeriut ësht qëllimi kryesor i naty- 
rës njerëzore dhe Perëndija i ndihmon n' arrijtjen e këtij qëlli-
mi, dyke ndërhyrë me anën e ligjevet të Tij "...  Një mirësi e
mënçur drejton fatet e njeriut; prandaj nuk mund të jetë lum-
tëri m' e gjatë, se sa veprimi nënë udhëheqjen e saj............  Të
gjitha veprat e Zotit bazohen mbi kujdesjen atnore, që tregon 
për ato Perëndija dhe me ndërhyrjen e Tij kanë për të shkuar 
përpt.ra e në rrugën e lumturisë...................



JETA KRISTIANE 231

Edhe Lamartin-i, ine gjithë kulturën fetare që kishte marë, 
vajton dhe ky per mjerimin e njerësvet, dyke çfaqur pesimizmën 
dhe hidhërimin e tij në poemën e tij me titubili «Le Désespoir»: 

La valeur sans les dieux dëcidant les batailles 
Un Caton libre eneor.e dëchirant les entrailles 

Sur la foi de Platon 
■Un Bruttisi, qui mourait pour la vertu, qu' il aime,
Doute au dernier moment de cette vertu mente 

Et dit: «Tu n' est qu’un nomi»
La fortune toujours du parti de grands crimes 
Les forfait! couronnés dévenus legislateurs 

La gioire au prix du sang.
Kështu pra dhe dy’nga personalitetet më të çquara të ko- 

hëvel të reja në fushën e filosofisë dhe të poezisë bashkohen 
me filosofët e vjetër në pikën, se shërimi i gjëndjes së njeriut 
nuk ësht’ i mundur me anën e filosofisë e të diturisë dhe se 
kjo vetëm me intervenirmi! e lartë të providencës hyjnore mund 
të realizohet.

Shpresëtari

MEND1ME T ’ ARTA
S'ka dyshim se stolija m’e vlefshme për njerëzit është 

entri i rairë dhe ndcri që gëzon midis njerëzvet të urtë e të 
mënçur. Po i vetmi nijet, me të cilën do të mundi/n të fitojmë 
këtë stoli, është formimi i një karakteri të ndershëm, të virtytë- 
shëm dhe fne të vërtetë krishtëror.

, * * **
N jë i ditur thoshte: «O Perendi, katër gjëra kam të Vi 

sjell perpetra Teje, nga ato që nuk ndodhen midis thezarëvet të 
Tua: Nulitetln tim, nevojat e mija, mëkatet e mija, pendimin 
tim >,

*
/  krishteri që kujdesohet të kryejë detyrat e tij, do të 

ruajë gjithënjë paqen dhe qetësinë shpirtërore, dyke i përgjasaa 
Ifrishtit, i cili jetën e tijë në këtë botë e kaloi në detyrë e sipër.



Wisio&ija e  M ëngës 
K ish ë ta ve

V.

Kënga Kishëtare për të cilërt- kemi folur nër numurat e 
kaluarë të kësaj reviste u-adoptua nga të gjith popujt Ortho- 
dhoksë të Europës, d. m. th. pre'j Sërbëvet, Bullgarëvet, Rusëvet, 
Rumunëvet dhe Shqiptarëvët, por ndryshimi i gjuhravet dhe i 
shpirtit muzikal të këtyre popujvet ka shkakëtuar gjatë kohës në 
këtë këngë mjaft ndryshime.

1. Kënga Kishëtare nër Sërbët.
Kënga Kishëtare në Sèrbi ka për bazë të tetë tingujt e 

Kishës Lindore, por mellodia e saj ndryshon mjaft. Ajo u-ruajt 
vetëtn me anë të traditës dhe pikërisht nga dashuria që ushqente 
populli Sërb për këngën Kishëtare. Në Sèrbi, thotë një shkrim- 
tar, bujku, pas punës së tij, çplodhet dyke kenduar këngë Kishe;
nëna vë në gjumë fëmijf'ë saj me tingujt e kësaj kënge.....  atje
nuk e kënaqin veshin e kremtonjësvet operat e huaja, por ay 
që di të këndojë bukur stihirën e tingullit të gjashtë ose të 
tretë etj.

Kjo këngë filloi të zhvillohet sistematikisht në kohën e 
Mitropolitit të Sremski-Karlloviçit, Stefan Stratimiroviq (1790- 
1836), i cili hapi një shkollë priftërore ku si lëndë e detyrëshme 
qe vënë dhe kënga Kjshëtare. Në këtë Seminar qenë ngarkuar 
me dhënëjen dhe sistematizimin e këngës dhe të muzikës Kishë- 
tare shumë profesorë të shquar nërmjet të cilëvet po përmen- 
dim Jeromonahët Dhimitrie Kerstiq, Dionisie Çupiq, Jerothej Mu- 
tibariq etj.

Kjo këngë u-vu për të parën herë me nota muzikore prej 
Kornel Stankoviq-it më 1854. Ky nxori në dritë Meshën e Shën- 
Joan-Oojartit për kor miks, si edhe një pjesë të oktoihut. Pas 
këtij janë për t 'u  përmëndur Gavrillo Bolariq e Nikola Tajsha



JETA KRISTIANE 233

noviq që vunë tërë oktoihun me nota moderne po më një zëf 
Mita Topalloviq i citi kompozoi një meshë për fëmij në dy 
zëra, Tihomir Ostoiq, Stefan Mokranjac, Dushan Kotur, Petër 
Kërstiq, Dr. Milloje Millojeviq e Kosta Manojlloviq, rektor i 
akademisë së muzikës në Belgrad, të cilët kanë kompozuar dhe 
një numur te math poezirash Kishëtare, dyke plotësuar dhe çka 
të tjerët e kishin lënë të met.

2. Kënga Kishëtare nër Bullgarët.
Kënga e Kishës Bullgare ësht e vjetër, sepse në kohën e 

princit Jarosllav Vladimiroviq (1051) kjo përdorej në Rusi, ku 
e këndonin psaltër bullgarë. Edhe kjo këngë ka për bazë të tetë 
tingujt e Kishës Lindore por është larguar pak prej mellodiravet 
të këngës Greke. Ësht vënë me nota për herë të parë më 1652 
prej disa antarësh të Kishës Ruse të Jugut. Mellodia e këngës 
Bullgare ësht e gjatë dhe e shkurtër. -E gjata pëjdoret për festat 
e mëdha, kurse e shkurtëra për ditët e përditëshme.

3: Kënga Kishëtare në Rusi.
. Kënga e vjetër Kishëtare u-ruajt në Rusi gjer më të XIV-tin 

shekull. Por që nga ky shekull e gjer më të XVII-tin, u-formua 
në bazë të psaltiqisë Greke, një psaltiqi e posaçme me një 
shumicë shënjash të ra dhe me mellodira të ndryshme të cllat 
dal nga dal po largoheshin shumë prej mellodia. origjinale të 
vjetër. Me kohë këto mellodira e shënja. u-shtuan mjaft, kështu 
që u-ndi nevoja e një sistemi praktik për mësimin dhe ruajtjen 
e tyre. Për të plotësuar këtë nevojë, në mbarim të 
shekullit të XVII-të u-la semiografia e vjetër që ishte deri atë- 
here në përdorim dhe u-adoptua kënga figurale ose me katër 
zëra si edhe riotat e muzikës perëndimore. Kjo mënyrë e re e 
këngës Kishëtare u-vu në përdorim për herë të parë në Kishën 
e Kiev-it për të lëftuar prosilitizmën që bëhej prej Kishës së 
Perëndimit dhe me anë të. muzikës. Që këtej pasta] u-përhap 
në të gjithë qytetet e Rusisë. Sidomos në këtë përhapje të mu- 
zikës korale ka ndihmuar shumë Perandori Aleks Mihailoviq. 
Nën Perandorin Theodhor, Kisha e Moskës ka patur shumë 
kompozitorë të shënuar këngësh Kishëtare, nga të cilët përmën-
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dim : J o a n iq  Trofim ov-\n , Vasil Titov-m , T ihon Makarevsk-in 
etj. Në shekullin e XVIII-të po thuaj në të gjitha Mitropolitë( 
Episkopatat dhe Manastiret ekzistonin kore Kishëtare që kën- 
donin në Kishë dhe jipnin koncerte të ndryshme fetare. Bilé 
dhe familjet më pasnike dhe aristokrate Ruse kishin Kisha perso_ 
naie ose paraklise ku mbanin dhe kore të vegjël prej 10-12 ose dhe 
20 personash të zgjedhur. Kompozitorët më kryesorë të këtij 
shekulli si dhe të të XlX-it janë : Berezovski, Bortnianski. drej- 
tor i kapelit rus te Petërsburgut, -maestër i famshërn, i cili ka 
kompozuar një shumicë këngësh dhe koncertesh Kishëtarë, Lvovi, 
drejtor i kapelit të oborit perandorak e ieromonaku Viktor, të 
cilët kompozuan koncerte fetare shumë të bukura, Clinka, autor 
i shquar i operas populiore Ruse i b ii ka shkruar nirmjet të 
tjerash dhe një hymn Qerubik të bukur etj. Në kohën è fundit, 
para luftës së përbotëshme' d. m. th., qenë çquar në këtë drej- 
tim, Davidov,_ drejtor i konservatorit të Petërsburgut, i c ili në 
kompozimet e tij muzikorë Kishëtarë ësht influencuar prej 
B o rtn ia n sk it, pastaj Arhangjelski, Çaikovski, Metalov, Balmetov 
dhe A blam ov, të tërë rë infiuencuar prej Lvov-it.

4. Kënga Kishëtare në Rumani.

Nëpër Kishat e RumaiTisë gjer po thuaj në shekullin e
XVIII- të përdorej psaltìqija Greke ose më mire e Kishës së 
Madhe të Konstandinopojës. Vetëm në filiim të shekullit të
XIX- të Mitropoliti i Ungro-Vllahisë Dionis Lupu, themeloi në 
Mitropoli një shkollë psaltiqije, dyke emëruar si mësonjës një 
ieromonah të quajtur Makarie, të ciiin dhe e ngarkoi të vërë 
në gjuhën Rumune tërë hyrnnet e Kishës pas psaltiqisë së re. 
Makari, psalt dhe njohës i mirë i muzikës Bizantine, e kreu 
këtë barre dyke qitur në dritë të tre librai e para të psalliqisë 
në gjuhën Rumune të botuara në Vjenë më 1822: Anastasima- 
tarin , Ir mollo,gj' ionia dhe Teoritikonin dhe më 1927, Shërhesen 
e mëngjezit. Njëkohësisht dhe Mitropoliti i Moldavisë Veniamini 
themeloj një shkolië ku mësohej muzika Bizantine pas metho- 
dhës së re. Përveç Makarit meritojnë të kujtohen si punëtorë 
të këngës Kishëtare Rumune dhe Ikonomi Jonica, eklisiarh i 
math i Mitropol.is së jashit, ierodhjakoni Nektar Frinii, psalt i
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Episkopatës së Hushit dhe Dhimitër Suceveani, protopsalt i Mi- 
tropolisë së Moldavisë.

Mirëpo, mësonjësi rryë i çquar pas Makarit, i këngës Ki- 
shëtare Rumune ka qënë Andon Pann (1854), profesor i këngës 
Kishëtare në Seminarin Centrai të Bukureshtit. Pann-i e ka më- 
suar muzikën Kishëtare dhe psaltiqin' e re prej dhaskajvet Qrekë 
Dionis Fotino dhe Petër Efesianit. Nxori në dritë një shumicë 
veprash muzikore nga të cilat më të shënuarat, që u-botuan 
rreth vjetve 1841-48, janë: Theoria e Muzikës Kishëtare, A nas- 
tasimatari i ngadalshëm dhe i shpejt, Katavasieri, Agripnia, 
Libër herubikësh dhe qenonikësh, Doksastaii, KaUJonia etj. Mirë- 
po veprat e tij, ndonëse të shumta nuk kanë atë ëmbëlsi dhe 
shije që kanë veprat e Makarit. Në kohët e pastajme përmënden: 
Stefan Popesku, Episkopi Nifon Ploesteani, Teodor Gjeor- 
gjesku etj.

Përveç muzikës Kishëtare melodike, përdorej në Rumani 
e sidomos nëpër Kishat Kathedrale, dhe kënga armonike ose 
korale. Në këtë fushë janë çq'uar shumë komkozitorë, nga të 
citët përmëndim : Muziçeskun, Kiriakun, Vidu, Q. Dima Lugo' 
jan, Porumbeskun, Mandicevskin etj.

5. Kënga Kishëtare e kishës Shqiptare.
Nëpër Kishërat e Shqipërisë gjer më proklamimin e Auto- 

qefalisë së Kishës s' onë përdorej siç dihet kënga dhe muzika 
Kishëtare Greke, passi administrativisht né mvareshim prej Pa- 
trikanës Ekumenike të Konstandinopojës. Me çpalljen e Auto- 
qefalisë dhe me përdorimin e gjuhës Shqipe në Shërbesat Fetare 
duhej të nisej dhe punimi i këngës Kishëtare në gjuhën t' onë. 
Gjer më 1933, ndonjë punim të këtillë nuk njohimt ndonse që 
prej v-itit 1930 funksiononte dhe Seminari ku si lëndë e detyrë- 
shme ishte vënë dhe mësimi i këngës Kishëtare. Më 1933, kur 

nënshkruari u-emërua si mësonjës i këngës Kishëtare në Se
minar, për t’ u ardhur në ndihmë nxënësvet dhe për të kontri- 
buar në përhapjen e muzikës Kishëtare n’ ardhen t’ onë, nisi të 
hartojë një tekst teorije të këngës dhe të muzikës Kishëtare, 
tekst i cili përdoret dhe sot në Seminar. Gjithashtu ka vënë me 
nota të muzikës Bizantine: a) «0 Zot thira te ty» dhe «ç’ do 
fryrnëi në të tetë tingujt; b) Meshën e S/iën Jaan-Gojartit në
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një, dy dhe tre zëra, dyke patur për bazë tekstin e profesorit të 
muzikës Bizantine në Oreqi J. Saqellaridis; c) Shërbesën ejavës sëMa- 
dhe; d) Hymnin akathist dhe disa nga hymnet e Pashkës së Madhe. 
Këto ndodhen në dorëshkrime pranë bibllotekës së shkollës. Më von 
dhe pikërisht mië 1936, i erdhi Kryesis së Kishës dhe një dorë- 
shkrim tjetër muzikal i titulluar : «Librezë muzike Kishëtare» 
prej Z. Dhimitër Antoniadhit nga Korça që. përmban të 11 
mëngjezorët, disa lavdërime prej Pesëdhjetores e disa pjesë të 
tjera. Edhe ky dorëshkrim ndadhet pranë arshivës së Krye- 
piskopatës.

Përveç muzikës Kishëtare Byzantine ka nisur të përhapet 
në Kishën t’ onë dhe kënga Kishëtare korale me nota moderne, 
bilé shumë më parë se ajo me muzikë Byzantine. Kështu që në 
Tirane p. sh. me nisiativën e djelmëris Orthodhokse të atëherë- 
shme ësht formuar më 1924- kor'i parë Kishëtar në gjuhën 
Shqipe, i organizuar dhe i dirizhuar prej një profesori Rus, i cili 
përdori si bazë disa meilodira të Kishës Ruse që ndodhen në 
dorëshkrim pranë bibliotekës së Sëminarit. Edhe Korça nuk 
mbeti pas në këtë pikë. Herë pas here me anë të profesorëve 
të çquar të muzikës Z. Z. Kristaq Kono dhe Sotir Kosmo si 
dhe të rinisë përparimdashëse Orthodhokse Korçare, janë for
muar shoqërira Kishëtare korale, më të mëdha se në ç' do vënd 
tjetër t’ atdheut. 1 nënëshkruari gjithashtu ka formuar një kor 
në Pogradec (1936) dhe një ne Durrës (1938), përveç atij të 
Tiranës q’ ekziston qysh prej vjtit 1933. Përveç qytetevet të 
naltpërmëndur, shoqërira korale Kishëtare janë formuar dhe në 
Elbasan prej Z. Petro Kulinos e Vangjel Poppës, mësuës n’ atë 
qytet, në Fjer prej Z. Anastas Ojokës, po mësuës feje, në Berat 
prej mësuesit Z. Pandi Bogadini dhe në Vlorë prej Z. Pr. Kar- 
lit, por që të gjitha mjerisht me një jetë të shkurtër.

Duhet shtuar dhe se me nota moderne janë botuar dhe 
dy tekste : njëri prej Peshkopit Fan S. Noli që përmban hymnet 
e Meshës e të Shërbesave tè ndryshme fetare per kor mikst 
dhe tjetri prej Z. Pr. S. Kosmos me vajtimet e së Prëmtes së 
Madhe.

B.



T u i m i m i i  i  
I.

Shumë janë ngjarjet. e çuditëshme, që kanë ngjarë në këtë 
botë, po m 'e çuditëshme nga të gjitha, është themelimi, përha- 
pja dhe triumfi i Kishës së Krishtit. Dymbëdhjetë vetëm ishin 

. nxënësit, q’ i vinin pas Krishtit. Dymbëdhjetë vetëm ; kisha atë- 
here posa kishte filluar të lulëzojë; sinagoga përkundrazi ishte 
në kulmin e përparimit. Me gjithë këto u-vërtetuan pikë për 
pikë fjalët profetike, që tha Shpëtimtari për kishën e Tij : Mbi 
këtë shkëmb do të ndërtoj kishën, dhe portat e fen it nnk do fa  
manditi dot.

Mendohu, o velia, dhe kqyr-i pak tnë fellë këto fjalë të 
Zotit, e ke për të pare se u-zbatuan në një mënyrë' krejt të 
çkëlqyer.’fM e të vërtet është një çudi e madhe, si mundi të 
përhapet kisha në tërë botën, po m' e madhja çudi është si u-bë 
e pathyeshme dhe si mundi të përballojë me triumf aqë luftëra 
dhe aqë shumë armiq.fA e shëkon se sa u-vërtetuan fjalët pro
fetike të Krishtit? Do f a  ndërtoj kishën f ime. Pesë fjalë vetëm. 
Po ti mos i këndo aqe shpejt dhe mos i lesh pa thelluar në 
dornethënjen e tyre dhe pa i komentuar ashtu si duhet. Mer 
parasysh se sa e madhe është vepra e Kishësi'Cnë një kohë të 
shkurtër u-mbush bota me kisha; kombe të shumta u-transfor- 
muan dhe u-ndryshuan, popuj të mëdhej e të vegjël u-kthyen 
riga rruga e shtrembër dhe u-suallnë n' atë të drejtën ; zakone 
të vjetra u-përmbysnë ; doke shekullore u-çduknë; tiranija e 
epshevet (voluptetevet) u-shpërnda sì hi e si pluhur; fuqija e 
së Hgës u-asgjësua; altaret e faltoret e idolet e idololatrëvet 
bashkë me ceremonit' e kremtimet e shëmtuara u-çduknë si era 
e si tyrni; lardo ngriti Krishti faltore madhështore e të bukura; 
në krahinat e Romanëvet, n’ ato të Persëvet, të Sqythasvet, të 
Mauritanëvet, t'Indasvet etj. etj.. Fjala që tha atëhere, është në- 
për gojrat e të gjithëvet, ka hyrë dhe ka zënë rrënjë në shpir- 
tërat e të gjithëvet, e që të thom shkurt, tërë bota u-pastrua 
nga gjëmbat që kishte më pare, u-bë are e pastër dhe pranoi
farën e shpresëtarisë së vërtetë

* *
Kjo ndërtesë madhështore, që themeloi Krishti, do t’ ishte

N g &  k r y e v e p r a t e
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përt’u çuditur, sikur edhe të mos gjente armiq e kundërshtare, 
po sikur edhe tërë njerëzit t' i jipnin përkrahjen dhe bashkë- 
punimin e tyre në këtë vepër me të vërtet kolosale. Pse vallë? 
Sepse Krishti me doktrinën e Tij nuk erdhi të përkëdhelë enstik- 
tet shtazore të njerësvet as të provokojë deshirat e dobëta të 
trupit, po përkundrazi kërkoi nga njerëzit të çpallin luftë të 
pamëshirëshme kundër vesëvet të tyre e kundër pasionëvet, q’ i 
kishin pushtuar prej kohë dhe q' i mundonin mijëra vjete me 
radhë. Kërkoi nga bota mekatarg. t' asaj kohe t' i largojë e t’ i 
flakë atje tutjë tërë ato që kisbin trashëguar nga gjyshërit e tyre, 
nga filozofë të dëgjuar, e ngu oratorë të forte ; dhe kërkoi jo 
vetëm t' i hedhin, po dhe në vënd të tyre të marrin zakone 
të rènda e të mërzitëshme, që premtonin të krijojnë një jetë 
fare të kundërtë me atë të kohës së kaluar. Ojëra të mërzitë- 
shme, thashë ; se kërkoi t' i largojë nga të ngrënat e të pirat të 
tepërta, e t ’i shpjerë në kreshmët; t 'i  largojë nga laktnija e t'i 
sjellë në rrugën e rnodestisë e të thjeshtësisë; t 'i  largojë nga 
zemërirni e t' u kailë butësinë ; t’ i largojë nga nakari, e t’ i 
mbushë me dashuri ; t’ i largojë më në fund nga rrugat e gjëra 
të mekatës, e t 'i  shpjerë në rrugen e ngushtë të virtytit e të 
së mirës. * **

Me të drejtë do të pyes dikush : me çmjete valle e me 
ç’ farë njerëzish përhapi dokmnën e Tij Krishti? Mos përdori 
njerës që solli nga nonjë botë tjatër? Mos sodi njerës krejt të 
ndryshmë nga ata të tokës s’ onë ? Mos u a ngarkoi këtë punë 
filozofëvet më të ditur, oratorëvet më të flaktë, moralistëvet më 
të pastër t ’asaj kohe? As pak. Zgjodhi nga njerëzit e atëherë- 
shme njëmbëdhjetë vetëm veta, e këta jo nga nonjë klasë sho- 
qërore të lartër, as nga radhët e të diturvet, po njëmbëdhjetë 
njerës të paditur, të ulët, pa pasuri, pa ndonjë fuqi trupore, pa 
nonjë famë e çkëlqim, pa zotësi oratorike, pa patur armët e 
diturisë dhe të shkencës; njëmbëdhjetë peshkatarë të thjeshtë, 
të cilët muarrnë urdhër të predikojnë fen’ e re neper vende e 
popuj, pa ditur të shkretët as gjuhën e këtyre popujvet! Me 
gjithë fcëtë me anën e këtyre njerësvet ndërtoi këtë kishë ma- 
dhështore, që shtrihet nga njëra anë gjer n' anën tjatër të botës.

Përkthyer prej 
SHPRESËTARIT
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"FjAHI TS:K UKt: GJITBI SA j l l l  TË LODHUH I  TË 
NGARKUAR. IMI E OHE I  P il i]  jO¥E:„, CI'àtÈe 11,28)

«E ja n i tek  un'è të  g j ithë-», ju që jeni të ngarkuem me 
mundimet e randa të jetës, ju që jeni nën barrën e randë ejani 
pa përjashtim pozite, karjere, pasunije, populiste e ditunije :— 
të gjithë ejani tek unë pse vetëm tek unë do të gjeni prehje 
(çplodhje); kështu na thotë pa pushim Shpëtimtari i ynë jisu 
Krisht.

«E ja n i tek  un'è», ju që jeni prej nji ppulli të ulët, ju të 
panjoftun dhc të përbuzun në këtë shekull — edhe atëhere do 
t’a shikoni dhe fa  njifni vehten t'uaj njerzore që kini.

«E ja n i tek  un'è», ju që jeni té ngopun prej andjevet e 
shijimevet të kësaj jete, ju që jeni të lodhun me dituni dhe 
shkenca, por të vorfën në besë të Perëndisë, të cillët gjinden 
nën barrën e rande të kësaj jete.

«E ja n i tek  unë», ju që jeni të unshëm për drejtësi dhe 
bukën e përditëshme dhe unë do t’u ngopi. Po a nuk shihni 
se shumë ma keq asht me kenë i ngopun prej kësaj jete tok- 
sore se i unshëm për nji copë bukë të përditëshme ?

» E ja n i tek  u n ë » j) i \  që për të gjithë kohën e jetës s'uej 
me gishtat e dorës fitoni bukën t’ uej, ju që jeni të gjykuem 
me shkelë në majë të gishtave përpara derës të ndonjë pasaniku 
të unshëm qi shpirtin e vet e ka vetëm te pasunija pa e për- 
dorë ndër vepra hurnane e patriotike.

« E ja n i tek unë», ju që e kaloni gjith jetën t’uej në argë- 
time të mbrapshta se atëhere kini për të pa se sa te mjerë jini 
kur se mendoni vetëm sendet materjale se si t'i.shërbeni trupit 
e (Jngjillin'Tem 6 kini lanë mbas dorè.

«E ja n i tek  urie», ju që kujtoni se qëllimi i jetës asht se si 
me hanger me pi e m’u veslië pa i sherb}re njerzirnit që të për-
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mirësohet gjëndja shpirtërore për të trashigue Mbretninë e Atit 
Qielluer.

«Ejani tek unë», ju që keni auktoritet sundimi dhe pasurije 
po kje se doni t’ u jetë ndërgjegja e juaj e pastër e e paqët, 
përndryshe, pasunija e sundimi do të jenë nji barrë e randë 
ndër zemra t'uaja të asbpra.

«Ejani tek unë», ju që keni humbë fëmijët t'uaj o shënde- 
tin t'uej o pasurinë o nderin personal, afrohuni tek unë se ve- 
tëm unë do t' u ngushëlloj. Ju të gjithë që ndër zemrat t' uaja 
u vjen ndërmend ndonje moment mos besimi mbë Perendinë 
dhe tue u pendue për të gjitha këto keni për të gjetë nji paj- 
tim në shpirtin t'uaj.

«Këta janë fjalët e shpëtimtarit t'onë Jisu Krishtit që i a 
drejton botës njerezore».

Të shumët janë ata që ndodhen të ngarkuem në mëkate, 
të fyem dhe të lodhun prej kësaj jete- Të shumtë ndofta jane 
ata që kishin me lëshue zanin e tyne bashkë me profetin Da- 
vidh «Pse o Zot rin aq larg, mshehcsh kurse asht mjerimi?» 
(Psalm. 10, 1).

Por të gjith ju që vini përherë në Kishë për t’u lutun, të 
gjithë keni ardhun te Shpëtimtari. Të lumët janë ata që vinë 
për t’a falënderue Zotin për te mirat e dhanme prej Tij. Ndofta 
në mjes jush ka t’ atillë lutsa të cilët kanë ardhë për të kërkue 
prej Zotit që t' i ruejë prej vuejtjeve dhe mjerimevet, qi t' u 
largohen ato ret' e zeza që po kërcënohen mbi shpf tuej për 
t’u humbun Fen’ e Atdhenë?.

Të mjerë do të jenë ata që me vepra të tyne të mbrapshta' 
të bame prej sish nuk pendohen përpara Shpëtimtarit, por kër- 
kojnë shpëtim ndër njerës dhe harojnë fjalën e profitit Davidh 
ku thotë : «Mos të kini shpresë ndër tijerës, ndër bijt’e mbretër- 
vet prej të cilëvet nuk ka jarë shpëtimh. E ata të cillt i rrinë 
Jisuit për bri kanë për të pasë përhera prej tij ngushëllimin e 
shpëtimin, e po kje se gjinden të lidhun në hekra mos të fri- 
kësohen por le të thërrasin Emnin e Tij të Shënjt e Ay ka për 
t'i lime prej të gjithëvet.

Vroni historin Kishtare e keni për të pa se asht plot me
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të tillë fatosa qi banë edhe vdëkjen kur kje nevoja për rëfimin 
e Idhesë Kristiane.

Cilli mund të jetë ay në kët botë njerzore që-ka aq gu- 
xim të na drejtohet me aio fjalë sikurse Jisuj? Po cilli ka aq 
fuqi të na thotë sot në këto kohna anormale. «U në ja m  udha, 
e d re jta  dhe je ta  — e ja n i m bas m eje se ken i p ë r  të  g je të  nd ih- 
m ë dhe ngush ëllim » . Këto fjalë mund t' i thotë vetëm Ay i Cili 
krijoi botën, Ay i cili vu nji harmoni në botë, Ay i cili asht 
ma i math se njeriu i vdekshëm, e s'asht kërkush tjetër, vetëm: 
n ji  P erendi. Këto fjalë janë për të gjithë njerëzit dhe për të 
gjithë kohët. E ata të cilët kanë marë mbi vedi për të pru në 
mjes të njerësvet nji harmoni mos të harojnë se pa Jisuin e 
UngjilHn e Tij nuk mund të japin frute të mira, por, nji haos 
e nji pakënaqësi në botën njerzore.

Para (2000) dy mijë vjetvet punët në këtë botë kan qenë 
krejt ndryshe. Por sot Ungjilli që na mëson vllazni e dashni e 
duhet të jetë ma i kuptuem prej njerësvet se atëhere kurse Jisuj 
pat predikue në kohnat e para të kristianizmit.

Sot lumnisht kemi komoditetet e jetës si shkencat, mjetet 
e udhëtimit, pasuninat, doket, përgjithësisht kulturën që afron 
njeriun me njerin, popullin me nji popull të tjetër. Me gjithë 
këto kurkush nuk asht ma i mjerë se njeriu në këto kohna 
anormale, për të vetmen arësye pse në zemër të tij nuk gjindet 
Shpëtimtari Jisu Krisht.

Prej kërkuj nuk dëgjojme nji fjalë ngushëllimi, paqe e 
forcimi. Kurkush nuk i drejtohet njerzimit mbarë me nji dashtni 
të pa anëshme tuej na thirë: «E ja tii teh  unë» . Po mos të ha- 
rojmë se këto fjalë ngushëllimtare mund të na i thotë vetëm 
Ay që fronin e Tij e ka në Mbretënin Qiellore,

Me gjithë këto Kisha Kristiane nuk mund të na thotë 
fjalë ngushëllimtare ma të mira se na i tha themeluesi i saj 
vetë Jisuj.

E atëhere pse mos t'a dëgjojmë?
O botë e mjerë mos prit shpëtim prej kurkujt, vetëm prej 

Atij që s’ pran tuej thirrë : «E ja n i tek  unë  sa  j i n i  të  lodhur, e 
ië  n g a rku a r  edhe unë do f u  p re n j j uve*.

Prof. I. B.
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Tek një studim i yni i titulluar «Inskriptat e Kishëvet të 
Voskopojës», i botuar para tré vjetesh në organin e Akademisë 
Rumune «Buletini i Komisionit té Monumentevet Historike^ (1). 
miku bashkëpunonjës z. Prof. Dr. D. Bercili ka bërë shënimin 
që pason, (në faqet 11-12), i ciii vlen të meret para sysh prej 
çdo Shqipëtari fë mire

«Shumë frëskëra të .kishëvet të Voskopojes janë në gjën- 
dësi të mirë, mirëpo të tjera jaitë në fë çdukur e sipër, si për 
pasqyrë fréska e kishëzës Shën Varvara që tfaqëson ktitorin 
Kostë Vreto në mveshjet e vendif dhe të.kohë|«.:>

Fjaiët e sipërme i shënon me shumë hidhërim shoku pro- 
fesor rurnan, sëbashku me të cilin kemi vizituar kishët e Vos- 
kopojës, në Korrik ,të 1938-tës. Z. Berciu ka. patur për shok 
udhëtimi edhe z. Marcii Beza, konsull i Rumanisë në Palestine, 

Po mbushen nja 18 muaj që kur më s’kam mundur të 
vete në Voskopojën historike, për të vazhduar studijimin e kon- 
dikëvet të manastirit Shën Prodhrom, por me hidhërim po

1) Ilìe M. Chiafazezì, Inscriptiile Bisericilor din Moscopole, 
cu un adaus de Prof. Dr. D. Bercili. Extas din «Buletinul Co- 
misiunei Monumentelor ìstorice», Fase. 97, Ìulie-Septembrie, 
19.38. Asez. Tipografie «Datina Romaneasca^, Valenii-de-Munte
(Prahova).
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mësonj se kishëza Shën Varvara e lartpërmendurë me të vërtet 
qënka gërmadhuarë! Këmbanës sëirrezikut të çdukjes së këtyre 
monumentevet kishëtare historike, relikve të vyhera arti bizantin 
e kulture të qintvitërevet të shkuar, i kemi rène dhe né, herë 
pas here, në shtypin t'ënë, sidomo’s në një artikull të botuar 
në Vjeshtën e 1935-sës, ndënë titubili «Kishërat Monumente të 
Voskopojës...»(2). Si masë të pare, e cila dhe u vu në vepërim, 
pjesërisht, me mirëdashje të qytetarëvet Korçarë-Voskopojarë, 
për konservimin e monumentevet në fjalë (të Voskopojës e të 
Vithkuqit) patmë kërkuar të meret nisiativa, fare e thjeshtë dhe 
e kollajtë, e «mbulimit mirë-mirë, të çatiravet të këtyre kishëvet, 
me tradicionarin petë-gurri shqipëtar, me plloça, për t’ u 
mpruarë, njëherë e mirë, këto monumente nga pikat rrebeshtare 
të shìrravet e të llohëravet të cilat, duke kuhuarë brënda këtyre 
falëtorevet historike, brrëjnë tavanë e mure, pra edhe frëskërat, 
piktura të vjetëra t' atyre...»

Këto e shumë të tjera — nja gjashtë kollonëra gazete — 
kam thënë sot e gjashtë vitëre të shkuar, me të cilin rast kam 
tfaqur edhe mendimin (dhe hidhërimin) mbu të shëmburit e së 
vjëtërës kishë «Zonja e Madhe» (Zoodhohu Piji) të Korçës, 
ngrehinë e vitit 1707 e cila me ndihmën e ndonjë arqitekti-artist, 
Italian në rastin t’ ënë, do të mundej të forcohej e të konservo- 
hej, për hatër të vlerës së saja historike e arti ikonografik shqi- 
pëtar, vepër e piktorëvet-ikonografë Shqipëtarë «KOSTA E 
THANAS ZUGRAFË-KORÇ ARËT», me nam të mire sì «isto
ri ografër» të një vargu të math kishërash të Korçës dhe rredhit: 
Voskopojë, Vithhuq, Shëndaum, pa dhe në Ajanoroz, Negczht 
(Niàusa) ett. të cijtë, sikundër shihetë, i kemi për themë në 
radhët që pasojnë. Po-të-tillë nisiativë, harçpakëtë, kam kërkuar 
asikohe jo vetëm për këto monumëntëra t ’ona, shënja të qyte- 
tërimit e të kulturës bizantine në Shqipëri, po edhe për ndonjë 
xhami historike të Shqipërisë si, për pasqyrë, «Xhamia Iliaz 
Mirahor Eveb e qintvitit të XVI-ttë, me konizmën historike të 
saja «Shën-e-Prëmte» të vjëtërë. Si syt' e ballit duhet mprùare

2) «Gazeta e Korçës», 1935, Vjeshtë 17,
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po-ashtu kishëza «RISTOZ» e Mborjes, më e vjetëra falëtore e 
rythmit bizantin në Mëmëdhët, ndërtinë e vitit 898), (3)

Këto nisiativa, sëbashku me monumentet e gërmadhavet 
Butrint-Finikë-Apoloni, — kemi thënë në Prill të 1937-tës — do-t' 
kontribuojnë sigurisht edhe ’në të mbrothësuarit e turizmit ko- 
mbëtar shqipëtar, paralelisht me fqinjët që kemi rrotullë, përveç 
çvillësës së studimit të historisë e të letrësisë shqipëtare, me të 
cilat lidhet ngushtësisht si vark i paçkëpiitëshmë. Sepse brënda 
mùrevet të atyre falëtoreve —'shtojmë sot janë marë nisia- 
tivat e mëdha për ngrehina arësimore, mirëbërëse e «rufetòre» 
(—korporative). Këto falëtore të vjëtëra kanë bërë që të lindin 
kultiirërat latinoitaliane, helenike e arébe ndë dhët t'ënë, pa të 
cilat, kupëtohet vetiu, nuk do të mbinin dot as Shqipja e Buzu- 
kut, e Ieromonakut Kostë Berati, pa dhe e Muhammed Konis- 
polòtit me shokë, në qintvitëret e kapërxyer.

Përpara se të flasim mbi ikonografët Kostë e Thanas Zu- 
grafët, mbi punën agjiografike të gjerë, mbi rrënjën shqipëtare 
Mokrare të derës së ’tyre, pa dhe mbi një vark kronikash, temi, 
liake e të tjera, të°Korçës së kohësisë 1725-1932, e bie vendj 
dhe puna të thomi të paka gjërra mbi mjeshtërinë dhe rëndësinë 
të »istoriografisë», me të cilën fjalë në këtë rast kupëtonet e 
tërë zugrafia e njëj kishe tekù, me anë të pikturës. tihografike

3) H. Karmitsi, «Ojeografia fis Koritsàs....», Selanik, 1888, 
f. 53-54, është më i pari që i-a ka caktuar këtë datë ndërtimi, 
i pshtëturë tek inskripta e krahut lindor të kishëzës, dhe-na 
thotë në kapt. «I Mbòrja»: «... o naos «tis Analipseos», ryth- 
moti Vizantianikou, idhrytheis to 898...». — Këjo kishë, «Ris- 
tòzi», siç i thotë krështerimi shqiptar «Analipsisë» dhe «Dita e 
Ristozit» e «Sliéstet», ditës së panajirit të . kishës në fjalë, (që 
lùtei të 40-tën ditë pas Pashkës së Madhe), vlen një studim të 
gjerë, të veçantë. Si «ktitòr» (— ndërtestar) i saja përmëndet 
«Episkopi Nimfon». i zugrafuar në tihografi (=  frëskë) mbë 
krah të djathtë të falëtores antikë, pranë të cilit, në një kurnizë 
vijash, këndojmë: »... Episkopou k-ou Nimfon qekritor». Dhetek 
epigrafia përsipër derës, së-brëndëshmi: «gB.Anaks ànarhe h... 
té moti Lògje, dhédhekse kamoù.... o tapeinos epis... Nìmfon..- 
ton naòn t.. theion... anìjira ek vàthron...». — Dhe gjetkë: «Tou 
Panierotatou Episkopou kyriou Nymfonos qai tou Paneftyhes- 
tatou Sevastokràtoros ioannoti k.. Panypsillotatou Dhespotou 
Kyriou Tìieodhon 'th.u.
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(=frëskërat) e të tiera, përbrënda apo në nàrthekun e falëtorës 
së krështerë Orthodhokse, çvillonet ay farë arti pikturòr i/fën-~~ 
dësishmë, i pagëzuarë në dituri «Arti Bizantin Dekorativ». Është 
pikërisht ay xhen arti që e bëjti Gazi Ataturkun e Ismet Ino- 
nunë t’ e dispozojnë Aja-Sofinë krejtërisht për studimtarët bizanti- 
nollogë të botës, duke ngarkuar njëkohësisht, me spéze qeverri- 
tare turke, specialistë arqitektë e piktorë italiane e Gjermanë, 
për t'e  pastëruar, me shumë kujdes, nga të llangosurat që u 
pat bërë tihogratiravet Mehmed Fatihu, në Maj të vitit 1453.

Në pshtétje të sa janë shkruar gjer më sot mbi agjiografinë 
të kishëvet Ortdodhokse të Shqipërisë, ato të qintvitit të XVIIlttë, 
veçanërisht sa janë punirne të «VËLLEZËRVET KOSTË E 
THANAS», lavdërohen se kanë një rëndësi të posaçme arti ; 
ikonografik, si pemë e Shkollës së Pikturës Athonite. Po ashtu 
gjykonen për të mira edhe dekoret e 'tyre, sadoqë më të dobëta 
në krahasim me dekoret e Aja-Sofisë së Stambollit të nxjérura 
në dritë prej Arqitektit ltalian FOSSATI në vitin 1848 dhe të 
botuara prej Gjermanìt SALTZEMBERG në veprën monumen- 
tore «Altchristliche Baudenkmaller von Konstantinopel (Berlin- 
1854).

Nga gjykime bizantinollogësh kompetentë, mundim të the- 
rni me siguri se aqë frëskërat dhe dekoret e 'tyre, të kohësisë 
1720-1783, të rredhit Korçë-Vithkuq-Voskopojë-Shëndaum, punirne 
«Me duart e Vëllezërvet Zugrafë Kostë e Thanas» (sikundër i 
shonirn të ndënëshkruar rregullisht tek inskriptat e kishëvet 
punirne të tyre), këto, sëbashku edhe me skuipturat në dru të 
artisti! ksilloglipt «Andon Korfuzani», bërësi i fronit mitropolitan 
të Shën Kollit të Voskopojës (1753), si dhe bërësi anonim i 
templlos artistike të Zonjës së Madhe të Korçës, e përfaqësojnë 
të'tërë vlerën e dekoratës së ikonografërvet dhe të skalistarë- 
vet-ndë-dru të parë të Krështerë.

Ç'është pra arti pikturòr agjiografik bizantin? Ç' është 
ikonografia e cila ka dhënë dhe këjo një kontribut të shumë në 
çviilimin e këtij arti kishëtar në Lindiellë e pra dhe në Shqipëri.

. — «Kush foli keq sëpariherë për të parnëtit e shënjto- 
rëvet bizantine, — thotë diku një shkrimtar bizandinollog i di- 
tëvet t’ ona — nuk tha hiç të vërtetënë, kur, sipas gjyidmit të 
tija, kritikonjësi u kufizua të kritikonjë vetëm tiparin e s'nënjtit,
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ashtùth si e pat ndërtuar zugrafi i sbkollës athonite, pa mare 
para sysh Dekorin, stolizmënë ikonare, që përfaqëson vlerën e 
vërtetë të zugrafit të vjetërë...».

Vepra e piktorëvet «ikonarë» apo «ikonografë» e ajiografë 
Athonitë,* ka dhe ajo një karakter të vetin, gjë që i ka siguruar 
një vent nderi në historin e pikturës. Këta zugrafë bizantinë 
kanë mënyrën e ’tyre të veçantë për të vizatuar bukurira deko- 
resh, të imituara punë e-madfte bilë edhe ndër frizëra dorëshkri- 
mesh të vjetërë, si për pasqyrë frizërat e dorëshkrimit didaktik 
«Traktat Logjike» i bibliothekës së manastirit Shën Pjetër të 
Vithkuqit, punim i vitit 1743, autograf i lingvistit të Shqipes 
Theodhor Nastas Kavalioti. Ikonari bizantin ka mënyrën e tija 
të posaçme edhe në të stilizuarit begatërisht stolira pompoze të 
perandorëvet të parë të Krështerë. Sikundër tek çdo dorëshkrim 
bizantin i vjetërë — tek na Shën Mëria e Bëratit mban rekordin 
me Codex Beratinus-in e saja dhe me një karsëllë të madhe 
plot dorëshkrime të tjerë, —■ poashtu edhe në çdo korrë (=  ko- 
nizmë, ikòne) bizantine, elementi dekorativ është aqë- i diikë- 
shmë dhe, si efekt, aqë i harmonishmë, saqë me të vërtet është 
për t' u çuditurë që qysh këta Piktorë-Dekoratorë kanë bërë, 
shpesh-herë, ndër tiparet e shënjtorëvet, edhe gabime të rënda, 
të cilat ne Shqipërinë jugore mundet të çquhenë lébtazi ndër 
«istoriografirat» ( =  zugrafirat) e kishëvet të Vithkuqit, Vosko- 
pojës, Beratit etj. Në kët rast 1 i n d p y e t j a  e arësyeshme :

A mos valle qëllimi i dekoratorit të Krështerë të Kishës 
Lindore ka qënë që të sakrifikonjë te vërtetën plastike të fyty- 
rës, për hatërin e njëj stilizimi me shijë të dekorit, sidozòt që 
ka bërë edhe miniaturisti Zhapon? Ndofta, e pra nuk është e 
udhës të buzëqeshim, sikundër bëjnë sot disa kritikë, kur i gjy- 
konjënë këto mbeturina të çëmuara;

Sidoqoftë, një gjë mbetet plotërisht e dëshmuriiarë : Që 
pikturimet e shënjtorëvet bizantine janë së gjithash punimi i 
fandazisë së kallugjërëvet Athonitë të cilët, të mbyllturë në ka- 
lanë të Ajanòrosit, kanë ndërtuar së-jashtëmri tipare shënjtprësh. 
Vetë kritika e këtij xhéni pikture na thotë se këta shënjtorë 
kanë një të shprëhurrë të mërrëku.llme : Hieratizmi i qëndri- 
mit, i ndihurë dhe prej patutësisë së fytyrës, na japin në më- 
nyrë të qaniturë karakterin e evllavisë dhe të pëiulësisë, që e 
do puna të kenë ata që bënjëne apostullatën për Perëndinë-At :
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1) — Zonjë-Shë-Mëria (= Zonj’ e-Madhe) me foshnjënë- 
Krisht mbë krahë, është gjithmonë e mallënjyerë dhe kokëmbë- 
njanë. Qoftë edhe vetëpi, pa Krishtin-Mësonjës, apo rrotull 
Kryqit që mban ivupi&Zt tija të shënjtë të mbërthyerë, Shë-Më- 
ria i ka sytë të përlotur e të hutuare, me një dhëmburi të ne- 
miturë.

2 ) — Zoti-Krisht, me ndryshime të rralla, në fytyrën e 
tija të perëndishme, do-t' i-a shohëm tekdo atë magjepsi të 
fshehtë të shpirtit të tija hyjënor: Fytyrë të hijëshme, jo të bu- 
kur e të fisnikëruar, po të pocaqisur, të cfiliturë, ashtùth siç ka 
të ngjarë që të ketë qënë fytyra e Njeriut që mbajti mbi supet 
e tija gjunahun e të gjith botësë.

3) — I-Shën-Jani (=  I-Shën-Qjoni), moralisti i paëpurshmë 
i Hirodhiadhës,'ka një të pàméte ashpërake, të mvrërëtë, sido- 
zot që e shohim ndër plafonëra narthëkërash dhe gjetkë, tek 
kishërat e vjetëra të Shqipërisë.

4) — I-Shën-Qjergji, i nurçihi, yll i bukurë, po kërcëllo- 
njës, me një qëndrim të burrërishmë, ashtu siç i ka hie njëj 
luftëtari, dhe më fort njëj ushtëtari që nuk pat rënë më poshtë 
nga rùstiku Hiraklf, i asllanit të Nemëjësë, si mposhtës i kuçe- 
drës së Libanit. Të pamëtit e fytyrës së Shën-Gjergjit është 
butaràk, një butësirë që nuk është veçse një virtytë e këndme 
krështerore, sëpse Shënjti nuk ka asgjë nga poza e kordhëtarë- 
vet, ndonëse, në themel të traditës, pat bërë mërrekullira, ndër 
të cilat edhe atë që pat shpëtuar kishën e Krishtit nga gllabë- 
ritësi i padukurë i thellëtirës së Skëterrësë, si dhe nga gjunahu, 
posi prej një kuçëdreje vdekjeprdrëse. (4) I-Shën-Gjergji i ka flo- 
kët kokorridhë (5), të rënditurë në koristrë (5 ) simetrike. Është 
një tipar dialoshi qimerus (7), fytyrëzbëtë, shtat-gjatë, i cili mban

4) Alùzje në vrasjcn e kuçëdrës, për të cilën bënet fjalë 
ne jëtërat e shënjtorëvet.

5) =  kokoràve =  leshpërdredhur =  flokëdredhur (Jugu)= 
kaçurëla (Veriu).

6 ) — të ndarit e flokëvet në mes të kresë (Korça).
7 ) =  qimeverdhë =  flokverdhë =  blondìa. 1 tillë trego- 

netë I-Shën-Gjergji edhe tek «L' Aiglon» e Rostand-it, Akt. I, 
f. 2 2 .
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një shpatë gati t’a këllasë ndë millt, gjë që i jep një të pamëtë 
luftërake të veçantë. Qojëdhënisht I-Shën-Gjergji lutet prej të 
gjithë botës së Krështerë. Në Shqipëri e kemi Shënjt Kombëtar 
sepse me emërin e tija u~pat pagëzuar trimi ynë kombëtar 
Gjergj Kastrioti. Pastaja, Shqipëria mban rekordin jo vetëm të 
numurit të kishëvet të falura Shën Gjergjit, dhe të lùtura nga 
të krështerë e muslimanë, po edhe nga numuri i fshatravet — 
plot 14 copë fshatëra, — të pa~gëzuara me emërin e këtij shenjti. 
Vetë Tirana, me rredhin, -në ditët e zotërimit turk quhej «Na- 
hie e Shën Gjergjit». Kemi pastaj fshatrat: Shën Gjergji i Ma- 
llakastrës, Shën Gjergji i Cakranjit, Shën Gjergji i Libofshës 
së Lushnjës, shtatë copë fshatra Shën Gjergjër rië Berat, dy në 
Nikaj-Mertur të Tropojës, një në Bituç (Tropojë). Po e dimë se 
Shën Gjergji i Cakranjit, njëri nga të Nikaj-Mërturit, posi edhe 
Shën-ë-Prëmtja e Grarnshit me Shën-Kollasin e Bilishtit, janë të 
banuara vetëm nga muslimanë.

5) “tb I-Shë-Mëhilli, arqistratégu i ushtëriravet qiellore, 
ashtuth-siç na jep penzulla e ikonografërvet Kostë e Thanas Korça- 
rët, ka një të pamëtë trimërishte saqë thua se është gati t’ e 
drobitnjë armikun.

Të gjithë këta shënjtorë, martirë të përhapjes së Fjalës 
Ungjillore, kanë një të shprehurë tamam sipas jetës që e shko- 
nin, një jetë gjithëmonë me ndjekjo, e vùajtje, prej ngàha e ka 
rrënjënë dhe ajo mvrëjtëtira e vetullavet, gjithë të mvàrura, 
t’ atyre, shënjë dhëmburie, e tiposurë në fytyrën e çdo shënjti 
të pikturës athonite. Me të pamëtit e tyre shënjtorët bizantine 
na kuvëndojnë mbi kundërshtimin që takojti ideja e krështerë 
për të zbutur e për të zapëtuar botën, me të pëahapurit e saja 
si doktrinë.

Këto janë arësyet për të cìlat piktura bizantine e kishëvet 
të Shpipërisë na tfaqësonet me aqë shumë frëskëra (8 ) fytyrash 
të brengosura, me faqe të venitura e ballëzhubrosura (9). Kejo 
tendencë realiste, e veprës së zugrafërvet athonitë, nuk i shpë- 
ton dot sysh asnjëj analizonjësi të mirë. Të mbyllturë ndër 
manastire, piktorët-kallugjerë zugrafisnin modëlëra shënjtorësh

8 ) =  tihografira.
9) =  të ballërriidhura.
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përshtatërisht me kanunet e Kishës Orthodhokse, e cila nuk 
qaste asnjë tipar të gdhëndurë (1 0 ) që të kish të bënjë me ar
diti pagati te kohësisë kulmëlartë të shtatujërisë helenike. I udhë- 
zuar ngà një intuite artistike e vërtetë, zugrafi bizantinist ka 
shënuar mbë fytyrën e shënjtorit vuajtjet e këtija, ashtu siç i-3. 
tregonin «vivlirat» (1 1 ) e shënjta.

(Vazhdon)

1 0 ) =  të skulpturuar.
1 1 ) =  librat.

MEND1ME T’ ARTA

Librai janë miqt më të mirë, janë këshillonjës në kohë 
dyshimesh, ngushëllonjës në kohë mërzitjesh, shokë në kohë 
udhëtimi; janë çlodhja e atij q ’ është i zënë me shumë punë, 
drita dhe udhëheqësi i atij që ndbdhet në padituri n' errsirë 
më në jund bashkëfollësi në çdo orë e çast.

Po sikundër shumë njerëz u-çkatëruan prej shokëvet të liq, 
kështu edhe shumë u-helmuart shpirtërisht nga libra të liga. Nuk 
është pra çdo libër shok i mirë, po vetëm aio q' i japin shpirtit 
një kulturë të mirë, e përmbi çdo tjatër, libri me të ciliti na 
Jlet Zoti vetë, d.m.th. Shkrimi i Shenjtë.

Ajo që paralizon krejt vulnetin e aktivitetin e të Krishterit 
është kjo: të kesh mendimin e gabuar, se nuk ësht' e mutidur të 
përparosh në rrugën e virtytit. Po t ’ a largosh këtë mani të 
shpirtit, atëhere sigurisht ka për t ’ arihur përfundimi i dobishëm; 
se juqinë per këtë gjë do f a  japë i Tërëfuqishmi.

* * * ■

Çdo miqësi tjatër bazohet mi tokë të kalbur dhe prandaj 
çkrihet lehtë dhe çduket. Vetëm miqësia e Perendisë qëndron e 
pandryshuar, se është themeluar mbi dashurin’ e Tij të pavde- 
këshme e t’ amëshuar. Dhe s’ është frikë kurrë se mos pritet e 
këputet kjo miqësi, gjer sa i krishteri e dëshiron dhe e kërkon.



«Korrnelisë, nënës së Grakhëvet»; ky ishte mishkrimi i 
thjeshtë, po plot me kuptim, që shkruajtnë Rromanët mbi sta- 
tuen e kësaj gruaje të lartër- Një nder i këtillë i u-bë dhe 
Washington-it, burit më të madh t’ Amerikës së Veriut, që 
themeloi republikën e Shteteve të Bashkuara. Mbi varin e nënës 
së këtij janë shënuar këto fjalë : «Marisë, nënës së Washington-it».

Një grua me mendje të fellë e me zemër plot me zeli e 
me durim, ja se si ishte nëna e Gjergj Washington-it; e pajosur 
me këto cilësi të rralla mundi t’ ì edukojë bukur e mirë të 
dhjetë fëmijët e saj dhe të drejtojë e të rregullojë pasurin’ e të 
shoqt, i dii vdiq para kohës dyke e lënë grnan me një tufë 
fëmijësh të vegjel. Gjergji, q'ishte destinuar të'lozë më vonë 
një rol aqë të madh në historin e Atdheut të tij, nuk i kishte 
mbushur të dymbëdhjetë vjetët, kurVe la i ati jetim. Me gjithë 
këtë kultura dhe edukimi i tij nuk qe i metë; mësimet, parimet 
dhe shembëllat e s’ ëmës ishin ato që ushtruan një influencë të 
jashtëzakonëshme mbi formimin e shpirtit e të zemrës së birit të 
saj të paçmuar. Thonë se Marija gjente një kënaqësi të veçantë 
në një libër morale, q’ ishte përmbledhje parimesh të dobishme 
dhe rregullash edukimi e ritjeje. Sa herë lirohej nga punët e 
shumta, i mblidhte fëmijët rreth e rrotull dhe u këndonte disa 
faqe nga libri në fjalë, dyke i detyruar të kopijojnë ato pika 
q’ ishin me më shumë rëndësi e dobi për jetën e tyre.

Ky libër më vonë u-bë këndimi m’ i këndëshëm për fëmi- 
jët e saj dhe mund të thomi, se ka qënë burimi kryesor i fry- 
mëzimevet të para të Washington-it. 1 ndriçuar ky nga libri 
mbë nj’ anë, e mb’ anë tjatër nga shëmbella e lartër të s’ ëmës, 
zbatoi gjer në fund të jetës së tij këtë porosi të artë :
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«Përpiqu të masti të pastër e të kalluar brenda tië vehtën 
t ’ënde shkëndin’ e zjarrit qiellor, q’ e quajtnë ndërgjegje».

Shumë karië qënë rastet që vërtetojnë se Washington-i nuk 
e kishte haruar kurrë këtë porosi të vlefshme. Po edhe e ëma 
kishte bindje të piote, se i biri nuk do t' i haronte mësimet e 
saj, po përkundrazi do t'i zbatonte në çdo rast të jetës së tij.

Kur e përgëzonin për fitimet, që kishte korrur i bili si 
komandant i ushtërivet të republikës së re, dhe ngrinin gjer në- 
qiell trimërinë dhe zotësinë strategjike, që kishte treguar në ka- 
limin e Delavar-itf ajo modeste siç ishte, dhe e përulët u-për 
gjegji : «Zotërinj, shumë lajka i bëni birit t' im; po unë jam e 
sigurtë, se Gjergji i im nuk do t 't harojë kurrë mësimet e kë- 
shillat e mija, dhe prandaj nuk ka për të haruar vehtën e tij, 
dyke u-pushtuar prej nonjë mburrjeje të jashtëzakonëshme në 
mes të lavdimevet që po i thurni».

Të gjith' ata q’e njojtnë zonjën Washington, përmëndin me 
një admirim të vërtetë fytyrën e saj madhështore e njëkohësisht 
dhe të thjeshtë, vlerën e saj dhe modestin’ e lavdëruarshme.

Po mbarojmë dyke shënuar pak radhë, q' i marrim nga 
një studim të-fellë: «Shumë fcohë kisha qënë bashkënxënës i 
Gjergjit, thotë një nga kushërinjt e Washington-it, e të thom 
të vërtetën, më tepër kisha frikën e asaj se sa të prindëvet të mij. 
Ishte me të vërtet e urtë dhe e mirë, po pikërisht me ëmbël- 
sin’ e saj imponohej dhe të kallte respekt e frikë. Dhe sot e 
kësaj ditë, me gjithë që koha m 'i zbardhi flokët, nuk do të 
mundja t' a shinja këte grua, pa ndjerë një lloj ndjenjeje, që 
nuk e përshkruaj dot».

MENDIME T’ ARTA

Sikundër një plagë, kur nuk shërohet, sjell të dytë e të 
tretë plagë; e nofta dhe gangrenë e vdekje, kështu pikërisht dhe 
një mëkatë, në se nuk shuhet me anën e pendimit, do të lindë 
të dytë, të tretë dhe të një qintë mëkatë dhe më në fund dhe 
vdekjen e amëshuar.



I BIRI I SHTEPISE SE DAVID-IT
(RREFENJE)

VIII.

(Vazhdim i udhëtimit — Gamaliel-i dhe Sauloja — Arritja 
në Jeriho — Galgala — Bithavara — Kulla e Ilisë ^  Predikimi 
i Joan-it. Jisu Nazoreu — Pagëzimi i Tij.)

/  dashur Baba,
Këtë letrë t' a dërgoj me një miqeshë t’ime, të qojtur Eli- 

sabet, e cila nesër niset për aty, që të qëndrojë pranë vëllajt 
të saj, që merret me tregëti n’ Aleksandri. Është një vajzë e 
mirë, baba, dhe të lutem shumë t’ i japësh çdo përkrahje morale 
që mund të ketë nevojë, mbasi unë e kam një nga më të da- 
shurat e më besnike miqësha.

Sikundër të shkruanja në letrën e mëparëshme, kishim 
vendosur që t' a merrnim si shok në udhëtimin dhe Lazarin. Të 
nesërmen pra u-nismë të gjithë me gëzim të përzjerë me një 
lloj hidhërimi, sepse ndaheshim nga familja e Lazarit, një fami- 
lje shumë të dashur e të ndershme. Ishte një mëngjes i bukur 
dhe i këndëshëm; të gjithë ishim të kënaqur, po mbi fytyrën 
fisnike t' Emilit ndritte një gëzim i veçantë; pse vallë? Se pak 
kohë më parë kishte marrë lajmin a  mirë, se ushtarët e tij pas 
një përpjekjeje të fortë muntnë t' i shtjenë në dorë grabitësit e 
tmershmë dhe t' i shpRnë të lidhur në Jerusalem. Ishte kjo një 
vepër trimërije, q’ i detyrohej krejt oficerit t' onë, se ky e kishte 
pregatitur planin e zënjes së grabitësvet.

Pas një udhëtimi që zgjati nja gjashtë orë, qëndruam afër 
drekës në një hotel qe ndodhej në mes të Bithanisë dhe Jeri- 
hosë. Këtu për fat të mirë gjetme mikun e Rabin-it Amos, juri- 
stin e dëgjuar Gamaliel, dhe nxënësin e tij Sanlon, të cilin na 
e paraqiti si dijetar të fellë të shkrimevet të shenjta. Po ajo që 
na gëzoi më tepër ishte lajmi që na dhanë, se këta do të na 
shoqcronin udhës, mbasi dhe këta shkonin në Jordan, për të 
dëgjuar predikimet e profetit të ri.

Pasi u-çjodhmë pak në këtë hotel, muarrmë të gjithë rru- 
gën, që shpje në Jeriho. Udhës u-çel një bisedim mjaft i nxehtë 
midis Saulit dhe Lazarit: i pari e quante Joan-in një pseudo-
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profet dhe as gjë tjatër, dhe thoshte me bindje të plotë, se kjo 
pune e profeti! do të përfundojë në një kryengritje të vërtetë, 
sepse populii ishte i ndarë në dy parti të kundërta. Shtonte se 
mëndfa e tij nuk mundet të kupfojë dot, se si mund t ' ishte 
profet dhe pararendës i tërëfuqishmit Mesia një njeri i vobekët 
dhe i ulët, një njeri q' ushqehej me mjaltë t’ egër, që jetonte në 
shkretëtirë dhe që mvishej me roba të përbëra prej qimesh ga
rrule ! Lazari përkundrazi me argomenta të forta mpronte thezën 
e kundërtë, dyke thënë se Joan-i ishte me të vërtet profet i 
vërtet i Zotit dhe pararëndësi i pa dyshimtë i Mesiut.

Mb' anën tjatër edhe Amos-i me Gamaliel-in kishin çelur 
një bisedim të shtruar mbi çeshtjen e profetit, po këta si më 
të shkuar nga mosha e më të pjekur, nuk i çfaqnin mendimet 
e tyre tè piote, siç bënin të dy të parët. Kështu pra të gjithë 
me bisedime e me kuvendime të këndëshme e të dobishme 
arritmë ndaj të perënduarit e djeilif përpara murevet të Jeriho-sëj 
këtu, nga shkaku1 se ora kishte kaluar, e gjetmë portën të mby- 
llur, po me ndërmjetësin’ e oficerit që na shoqëronte, u-çel me 
një herë dhe hyjmë në qytetin q’ ishte mbuluar prej erësirës e 
prej qetësisë së natës.

Jemi pra në jeriho; këtu oficeri fisnik me ushtarët shkoi 
drejt në kazermat, kurse neve u-drejtuam në njerin nga hotelet 
e qytetit. Të nesërmen u-ngritmë shpejt dhe me rijë herë Rabin-i 
Amos vrapoi të mbarojë punët e tij të veçanta, për të cilat 
kishte bërë udhëtimin. Gamaliel-i bashkë me Saullin e me Lazarin 
duallnë jashtë, për të vizituar qytetin, e neve me Marinë e me 
shërbëtorët qëndruam në hotel, sepse ishim shumë të lodhur 
nga udha. Mbrëmanet Rabin-i na tha.se ishte gati e se nesër 
duhej të niseshim për Gaigaia edhe Jordan. Fmili nuk do të na 
shoqëronte më, mbasi mori urdhër të gjyrmojë rrethet e Jeri. 
hosë, ku u-çfaq përsëri kryekusarì, i dii bile para dy ditësh 
kishte zënë dhe plaçkitur dy karvanë ; u urdhërua pra oficeri i 
ynë të ndjekë e t ' a shtjerë në-dorë me çdo mjet këtë keqbërës 
bashkë me shokët e tij. Atë mbrëmë pra erdhi në hotel Emili 
dhe na la shëndet dyke na uruar një udhë të mbarë dha kthim 
të shpejtë në Jerusalem. Rabin-i n’ emër të gjithë neve i drejtojë 
fjalë t ’ ëmbëla oficerit, e falenderoi për sjelljet e tij fisnike e 
njerëzore dhe i uroi sukses tc piote në detyrën e në misionin
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q’ i kishin ngarkuar autoritetet e tij më të lartëra. Të nesërmen 
pra duallmë nga Jeriho dhe pas një udhëtimi prej disa orësh 
arritmë në Gaigaia e së këtejmi në Bithavara, një katund afër 
buzës lindore të Jordan-it, ku tashi pagëzon Joan-i. Afër këtij 
pamë clhe një kullë që quhet «kullë e Ilisë», q'është mjaft e 
lartër dhe që ka formën e katër.këndëshes : e mori këtë emër se 
është ndërtuar mbi një shpeljë, ku kishte ndenjur profeti Uia 
dhe ku më vonë kishte gjetur strehë Isaia, dyke u-ndjekur prej 
arrrnqvet të tij. Afër këtij dhe pikërisht nga ana e majtë pamë 
dhe bregun historik, prej të cilit profeti Ilia u-ngjit mbi karrocë 
të zjarrtë në qiell, dyke i a lënë gunën Elise-ut, i cili me këtë 
kaloi jordan-in pa i lagur fare këmbët.

Në Bithavara na pçrshëndeti Lazari, se duhej të takonte 
mikun e tij Jisunë, si pas premtimtt q’ i kishte dhënë. Siç shko- 
nim udhës, vumë re prej së largu një shumicë të madhe njerë- 
zi, që mbulonin me mijëra brigjet reth Jordan-it. Me një herë e 
muarmë me mënd, se çngjiste : atje predikonte profeti i ri dhe 
populli i shumtë e dëgjonte me aqe qetësi e verejtje, sa edhe 
neve, kur u-afruam më shumë, mundmë të dëgjojmë ç’ thoshte. 
Predikimi i Tij, ndonëse krejt i natyrëshëm, kishte fuqi të ma
dhe dhe një shije të veçantë; bëri fjalë, mbi Mesian dhe mbi 
mekatat e njerëzvet, të cilat, tha, as gjaku i një shumice të ma
dhe të kafshëveit nuk ka fuqi t’ i pastrojë dhe t’ i largojë; foli 
pastaj për rëndësin' e pagëzimit dhe' i ftoi njerëzit të marrin pa 
vonesë Pagëzimin e perendimit, që kështu të pregatiten për të 
pritur Mesian, i cili ka për t’ i pagëzuar me frymë të shenjtë.

Me të mbaruar këto fjalë, turma e tërë u-tur nga lumi, 
dyke kërkuar të pagëzohet prej profetit, Po në këtë kohë, nga 
bregu qfishte kundrejt nesh, po zbriste Lazari i shoqëruar prej 
mikut të tij nga Bithanija. Ishte një i ri i ëmbël dhe tepër sim- 
pathik; fytyra e tij e qetë dhe plot me dashuri e madhështi 
bëri përshtypje shumë të madhe në tërë botën q’ ishte aty; du- 
kej me të vërtet si një njeri që nuk ngjishte me njerëzit e tjerë; 
veshja e tij ishte krejt e thjeshtë; kishte një rrobe boj qielli të 
fellë, kryet e mbante të zbuluar dhe flokët, si pas zakonit të 
banorëvet të Nazaret-it, i binin gjer mbi supet.

— Sigurisht do të jetë miku i Lazarit, Jisu Nazareu, tha 
Maria.
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— Ashtu duket, iu  përgjigja; dhe pa mbaruar akoma 
fjalët, u-dëgjua zeri i forte i profetit që po thoshte :

— Ja qengji i Perendisë që ngreh mekatat e botës, e një- 
kohësisht e tregonte me gisht Jisunë, i cili në këtë kohë, arrivi 
përpara profetif dhe kërkoi prej tij' të pagëzohet.

— Ç’kërkon prej meje, o Mesia? Kërkon Pagëzim? Po 
unë kam nevo’jë të pagëzohem prej teje dhe jo ti prej meje,

— E kërkoj këtë prej tejej se kështu plotësohet deshira 
dhe porosija e Zotit.

Profeti u-bind më në fund dhe përpara popullit të tërë e 
pagëzoi jisunë ashtu siç kishte pagëzuar me mijëra njerës të tjerë.

Po në kohën kur i pagëzuari dilte nga ujët, degjuam dhe 
pamë gjëra të çuditëshme: përmbi kryet t’ onë u-dëgjua një bu- 
çim e një gjëmim tepër i forte, pa qënë as një re në qiellin e 
kaltërt ; pa marre vehten akoma nga habitja, një dritë e fortë si 
diellì zbriti prej qieilit, mori formën e një pullumbi, qëndroi 
mbi kryet e të pagëzuarit dhe lëshoi këtë zë qiellor : Ky është 
biri i imë i dashur, që unë e pëiqeva».

Këto çaste, baba, isuin për neve caste plot me habitje e 
me mallëngjim. Të gjithë tashi kuptuam se cili ishte njeriu i 
çtiditëshëm : ishte pa pikë dyshimi i biri i Perendisë dhe Mesia 
i Ynë i premtuar ! Këtë na e tregoi qartazi qielli e toka ; na e 
dëshmoi gjëmimi i forte, drita qiellore, pullumbi, i flagët, zeri 
hyjnor q’ u dëgjua. U-habitmë dhe shëkonim njeri tjetrin pa 
nxjerrë z'è nga goja; aqe e madhe ishte tronditja shpirtërore që 
pësuam.

Të habitur siç ishim, u-sualmë në vëndin e pagëzimit, për 
t’ a parë s’ afërmi të birin e Perendisë, siç e qojti zeri hyjnor, 
dhe Mesian e Israel-it, siç e kanë qojtur profetët t'anë; e kër- 
kuani midis turmës, po se gjetmë dot; ishte çdukur pa pande- 
huri Kjo pikërisht na bëri fë besojmë më tepër, se me të vërtet 
ishte një krijesë hyjnore.

ja pra, baba, i dashur, ngjarjet e jordan-it; ja seç 'fat pata 
unë e lumtura, që të shoh Mesian me syt e mija.....

Çdo të thuash vallë, baba, mbi këto që të shkruaj ? Ç'për- 
shtypje do të të bëjnë këto ngjarje?

Me padurim po pres të më shkruash përshtypjet e tua.
Fuqija e Zotit qoftë me ty, o baba i dashur.

Bija e jote e biadar 
A D I N A



Ç’ Isce zximncl ië imës&fgizë pjpej nfi zcgu?
Të gjithë njofim dhe kemi shijumun kangën e ambël të 

bilbilit. Sa mrekulli këndon ay!
Porse bilbili nuk këndon veçse natën, ose të shumtën atë- 

here, kur fillon t’ errësohet. Në kafas ku ndodhet sa ma sliutn 
i paksohet drita aq ma. tepër fillon të këndojë. Bile janë shumë 
prej amatorëvet që ju pëlqen me të tepërtë kanga gëzimdhanëse 
e këtij zogu, të cilët kanë shkumun shumë larg. Kanë kalumun 
në barbari. Kanë verbumun syt e zes të bilbilit, që ay tue qënë 
në një ersinë të përjetëshme të këndojë dhe ditën pa pushim. 
Sigurisht nji e tillë gjà àsht me të vërtet nji barbari e madhe.

N7 Angli, nji i tillë arrìator asht dënue me burgim të randë 
dhe me një dënim publik, tue qenë i përbuzun prej 'tij.

Po kështu njeriu zakonisht këndon vetëm natën. Këndon 
vetëm natën e vujtjeve. Kur fillon nata atëhere ay fillon, që të 
këndojë: të falet, tue u bashkëfjalosun me qiejtë dhe vetëm atë- 
here ay derth lumenj lotesh si shenjë pendimi.

Nata e mundimevet, e vuajtjevet asht nji natë mistike dhe 
e bekumun. Ajo ban prej gjithsecilit prej nesh nji bilbil këngëtor.

Përkthim : Mihal Ekonomi

LAJME TË MBRENDESHME
1. — Në kuadrin e një ceremonije fetare dhe nën prezen- 

cën e fëmijëvet Orthodhoks të shkollave fillore të këtij qyteti, 
komuniteti i këtushëm nën kujdesin e Mësuesavet té Besimit, u 
bani dhuratë nga një liber fetare, dhidhaktike gjith atyre fëmijve 
Orthodhoksë që ndjekin regullisht kursin e mësimit të Besimit 
nëpër shkollat e Shtetit. U ndanë ma shumë se 300 egzemplare.

Ly xhest, meriton t' imitohejt dhe prej komunitetevet té. 
tjera Orthodhokse të Shqipnis.

2. — Në kishën Kathedrale të Tiranës, gjat këtij mueji u 
ba një meshë kryepiskopale. Kryehirësija e Tij Emzot Kristofor 
Kissi, mbajti nji fjalim, ku ban nji apel të nxehtë në ndjenjat 
fetare dhe në vullnetin e mirë të besnikëvet të kryeqytetit si 
dhe t’atyreve të viseve të ndryshme të Shqipnis, për me dhanë 
ovëllën e tyre për mbarimin sa ma shpejt të Kishës se re të 
Shën-Prokopit, të këtij qyteti, dhe sidomos për zbukurimin e 
saj të brendëshëm.

3. — Me rastin e çlirimit të tokavet shqiptare, në kathe- 
dralen e Evangjelizmojt të Tiranës u dorëzuan prej Kryehirësis së 
Tij Em5ot Kr. Kissit si priftërij famulltar këta kandidatë:

Millan Jovanoviç për katundin Modriçtë qarkut të Dibrës, 
Naum Dimo për katundin Berçevo, Tashmoronishtë, dhe Qllo- 
ciçë të qarkut të Strugës, si dhe Serafini Mihail për katundin 
Lazaropolë të Dibrës.

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON PETRO DOÇI
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Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë -

VI i 11-« NËNTOR 1941-XX Nr. 9

LANDA : Ungjilli si bazë e jetës — Idheja e lindun mbi Perëndinë. 
— Feja dhe njeriu — Pse dhimbja në jetën t’one — Nga kryeveprat 
e Oojartit — Adham ku Je? — Detyrat e Bashkëshortevet— Pasunia 
dheroli i sajë — I biri i shtëpisë së David-it — Lajme të Mbrendëshme.

«UNGJILLI SI BAZË E JETËS»

Edukimi Krishtëror 1 vullnetit
IV.

Problema kryesore e jetës s’ onë, individuale dhe shoqë- 
rore, duhet të 'jetë pra, formimi i ikonës së Krishtit ndër me. 
Dhe nëse jeta e jonë siç paraqitet ajo sot, ësht ende largë për- 
sosurisë morale dhe shpesh herë errësohet nga buçitjet e ndry- 
shme fë foreës, të paturpësisë dhe të mungesës së sinqeritetit, 
këjo shpjegohet nga që ndër ne janë shumë të pakët njerëzit 
nër të cilët ësht realizuar ikona e karakferit të Krishtit dhe të 
cilët të kenë edukuar vulnetin në mënyrë që ay t’ u bindet fja- 
lëvet të Krishtit. Në jetën t' onë private dhe publike vihet re 
një mos-interesim i math per sa i përket imitimit të Krishtit. 
Pasonjësit e ideravet të Tij janë shumë të rrallë. Prandaj, ju të 
gjithë, nër të cilët shkëndija hyjnore s' ësht shuar ende dhe që 
nuk i jini përdhënë tërësisht shërbimit të trupit, kryeni misjonin 
t’ uaj të math e të shenjtë ; e lëni veten të ndepërshkohet prej 
dritës së Ungjillit; i çfaqni botës të vërtetën e Krishtit, theme- 
loni jetën t’ uaj mbi parimet e predikuarë nga Shpëtimtari i 
botës. Le të ketë errësirë në jetë; ju do të jini drita e botës.

Gjithsejcili prej nesh, duhet të jetë njeri me kuptimin e 
piote të fjalës, para se të fillojë punën në jetën publike. Ky
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ose ay specialitet, këjo ose ajo mënyrë e sherbimit të shoqërisë, 
nuk ka dhe aqë rëndësi. Që të jesh faktor i dobishëm në sho. 
qëri, duhet të kesh një personalitet të mbaruar moralisht. Si 
kusht i domosdoshëm i madhështisë së njeriut, nën çdo formë 
që të çfaqet këjo, duhet të jetë vlera m orale. Nuk ësht pra me 
rëndësi lloji i punës që bëjmë; ose ndonjë vepër eroike bëjmë» 
ose ndonjë punë të zakonëshme, ësht një soj ; me rëndësi ësht 
fakti që ju të mbeteni gjithënjë besnikë në porosin’ e Shpëtim- 
tarit: «jini g ry p a  e d h eu t dhe d r ita  e botës» ; të ushtroni një 
influencë mirëbërëse kudo, më çdo kohë dhe mbi të gjith' ata 
që ju rethojnë; t 'i  detyroni këta me fuqin’ e shëmbëllës s'uaj 
të duan të mirën dhe të drejtën ; t' i mësoni të çmojnë ashtu 
siç 'duhet bukurin morale të jetës; «kur hani, k u r  p in i ose k u r  
beni çdo pane, të  tëra  f i  bèni p ë r  la vd i të  P erënd isë» , u-thotë 
Ap. Pavli Korinthianëvet (1, 10, 31). Dhe Jisu Krishti : «K ësh tu  
le të  n d r itn jë  d r ita  e ju a j  p ërpara  njerësvet, që të  shoh in  p u n ë t 
f  iia ja të  m ira  dhe të  lavdëro jnë A t in  f  u a j që  ë sh t n ër  qiejU  
(Mat. 5, 15).

Çdo rrëshkitje prej kësaj porosije ësht një shkelje detyre, 
dobëson energjin t’ onë morale dhe lind një influencë prishëse 
përmbi tërë jetën t'onë të më pastajmeL. Një pikë uji të fëlli- 
qur, e hedhur më ndonjë burim të pastër ose më nonjë lum 
të vogël, në fillim nuk do të duket dhe aqë, por passi të shkri- 
het në vaiai kristalike, do të shkaktonjë një turbullirë të vogël 
dhe do të bëhet plagë e një shumice mikrobesh të rrezikëshmë 
për shëndetin. Kështu është ligji natyral; ka fuqi të njishme si 
në botën fizike ashtu dhe n’ atë shpirtëroren. Prandaj kini kuj- 
des, sidomos në disa raste të veçanta. Helmi, edhe në sasin e 
tij më të vogël, po helm ësht; edhe e liga, sado e parëndësi- 
shme që të duket, po e.ligë është. Teli i qitharës, po të jetë i 
prishur, qoft Ohe për një moment, jep një zë falso dyke pri- 
shur kështu tërë përshtypjen e mirë të pjesës. Po kjo mund të 
thuhet dhe për armonin morale të shpirtit të njeriut. Jemi të 
mësuar të mos u japim rëndësi dobësiravet dhe të metavet 
t’ ona të vogla, kurse këto janë me të vërtetë shumë serioze. 
Alpet e mëdha dhe mali Himalaia janë formuar prej kokrash 
të vogla rëre dhe oqeanet e pa-fundmë prej pikash, mikrosko- 
pike uji. Kështu dhe jeta e jonë; ësht formuar prej hoilësirash
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të vogla dhe të pa ndonjë rëndësi. Eronjt e mëdhenj linden 
rrallë, vetëm pas shumë shekujsh dhe veprat eroike s' mund të 
kryhen për ç' do dite ose për ç' do orë. Mirëpo jeta ecën gji- 
thënjë përpara, në rrugën e saj të zakonëshme, dyke sjellur me 
vehte nevojat e mungesat e zakonëshme dhe të përditëshme. 
Edhe pikërisht nga qëndrimi që mban njerìu para këtyrë punë- 
rave të vogla të jetës, mundet ay të gjykohet më mirë dhe më 
korekt. Ç' do qime floku mund të tregonjë nga ç' anë fryn era 
dhe ç’ do fije kashtë, sado e vogël që të jetë, tregon ecjen e
lumit.....  «Ay që është besnik në të voglat; është besnik dhe
nër të mëdhat; dhe ay që është i pa drejtë nër të voglat, i pa 
drejtë është dhe nër të mëdhat. (Luka 16, 10).

Para disa vjetësh, kur bëheshin gërmimet në Pompej, u- 
gjënd një ushtar në gjëndje të mirë, me shtijezën në dorë dhe 
me h e l m e t ë n  të vënë mi sy. Ushtari, i cili bënte rojë, 
e shihte natyrisht vdekjen që po i vinte, por besnik në detyrën 
e vet, nuk luajtì nga véndi, por uli vetëm h e I m e t ë n 
që të mos shihte tmerin q’ e rrethonte ; dhe këslitu, i mbuluar 
prej hinit, mbeti gjer më sol. Natyrisht ësht dhe ky një nga 
ata eronj të pa-numurt, që mbeten të panjojtur për botën dhe 
që veprat e të cilëvet, po të bëheshin në rrethana të tjera më 
të favorëshme, do të kalonin që kurri në faqet e historisë së 
përgjithëshme për mësimin e brezave t’ arthmë. Ky njeri, po të 
mos digjej në Pompej, do të kish patur një jetë, e dia, edhe 
po të mos i jepej rasti të bënte nonjë punë të madhe e eroike, 
ishte jetë e një njeriu plot guxim dhe ndërgjegje. Le të marrim
parasysh se asnjërit nga ne nuk i ësht dhënë të bëjë punëra të
mëdha në jetë ; por që të gjithë kemi për të kryer një mision, 
bilé dhe me nder : të përhapim 'd. m. th. në botë të mirën, të
vërtetën dhe të drejtën, në masë që e lejojnë zotësit t' ona.

E përsëris edhe një herë; nuk i ësht dhënë ç’ do njeriu 
të jetë ero. Por edhe sikur ndonjeri të ketë tërë cilësit të bëhet 
ero, s' ësht e mundur që për ç' do ditë të bëjë vepra eroike ; 
mirëpo që të gjithë mundemi të bëhemi e të jemi njerës të 
mire e të ndershëm, prurës të idealeve të lartë të jetës, faktorë 
për perhapjen në botë të mbretëris së Perëndisë. Në duam që 
të përmbushim misionin t'onë në botë me ndërgjegje, duhet të 
pregatiterni dhe të punojmë në rnënyrë që të tregoliemi të de-
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një t' atij qëllimi të math për të cilin jemi thirrur nga mos 
ekzistenca në ekzistëncë prej vullnetit të të Lartit. Duhet të 
dijmë dhe të kuptojrnë, që fuqit morale, pikërisht si fuqit fizike, 
rriten vetëm pas një ushtrimi të vazhduarshëm ; sepse, që të 
mundet njeriu p. sh. të ngrerë rëndësira të mëdha, duhet më 
parë të ushtrohet me sende të një rëndësie të vogël. Pa këtë 
ushtrim s' rnund të bëhet me një herë athlet. Prandaj duhet të 
lëvrojmë gjithënjë vullnetin t'onë, t'a  ushtrojmë për të bërë 
mirë gjithënjë, të mos lemë të na iknjë as një rast pa e para- 
qitur nga ana e tij ideale. Kush e di, ndofta edhe rasti më i 
vogël mundet të bëhet shkak të vihen në lëvizje në thellësit e 
e shpirtit t' onë telat më të mira dhe të panjojtura për ne, të 
cilat mund t' a transformojnë me një herë tërë jetën t' onë në 
një hymn triumfi, të triumfit të dashurisë për Perëndinë dhe 
njerëzit. Ungjilli na përmend disa ngjarje të çuditëshme që kanë 
lidhje me sa u-thanë më sipër. Le të marrim p. sh. pendimin . 
e Zakheut.

Jisu Krishti, i rrethuar prej një maze të dendur të popullit 
po kalonte për mes Jerihosë. Dyke përfituar nga ky rast një 
njeri që quhej Zakhe, shef i doganierëve dhe jpasanik i math, 
donte të shihte jisunë, por nuk dinte si t’ i arrinte qëllimit. Të 
afrohej, nuk i bënte zemra, se e quante veten të pa-denjë. Bile, 
dhe vetëm po të sillte ndër mend të kaluarën e tij, duhej t’ i 
skuqej faqja nga turpi dhe të ndjente zemrën të piklluar. Mund 
të kishte pra vend pranë Krishtit, mësonjësit të math të dashu-' 
ris dhe të së vërtetës, ay i cili grabitte popullin, shtypte 'të do- 
bëtit dhe ata që s’kishin ndonjë përkrahje? Jo; më mirë ishte 
për ’të të futej ndën dhé se sa të dille para atij njeriu të drejtë 
dhe të takonte vështrimin e atyre syve, të cilët flasin, hyjnë 
gjer në thellësit e shpirtit dhe këndojnë tërë të fshehtat e zem- 
rës. Dhe me gjithë këtë, 'digjej nga dëshira per t' a pare. Kaqë 
gjëra të bukura kish dëgjuar Zakheu per dashurin dhe mirësiu 
e Jisuit që kalonte tani nga Jerihoja, sa që shpirti e shtynte me 
forcë për tek ay. Aqë pah sinqeritet kish pare ay, si né veten 
e vec, ashtu dhe nër të tjerët, sa që ishte. gati t’ i jipte të tëra, 
por vetëm të shihte atë që ësht e vërteta vet dhe që u a pre
d ien te  këtë dhe të tjerëvet. Mjerisht Zakheu qe i shkurtër dhe 
nga trupi, kështu që nuk rnundej t’a shikonte Jisunë as për së
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largu të paktën. Atë kohë i erdhi nër menci një mejtim. Shkoi 
me vrap përpara, u-ngjit mbë një man që ishte afër rrugës 
ngah do të kalonte Jisuj dhe priste me padurim. «D h e s i erd h i 
Jisui n d ' a të  vënd  — th o të  u n g ji ll i  — n g r iti  s y t  dhe e - p a  a të  
edhe i th a :  Z a kh e , z b r i t  sh p e jt;  sepse unë so t d u h e t të  m betem  
në sh tëp in  t'ënde»  (Lluka 19, 5). Zakheu nuk dinte ç’ të bënte 
nga gëzimi. Zbriti me një herë nga pema, e mori Jisunë me një 
gëzim të math dhe e çoi në sbtëpi. Ato fjalë të pakta të Krishtit 
qenë të mjafta për t' a rilindur me një herë zemrën e Zakheut. 
Ideja se Jisuj, më i larti i të drejtëvet, nuk e përbuzi dhe as 
që ktheu kryet më një anë, si një rrufe e ndriçoi shpirtin e 
tij të errët. Zakheu mori kurajë; le t’a përbuzin sa të duan të 
tjerët si fyes, si vjedbës dhe si keqbërës. Ay e kuptoi qartazi 
se nuk ësht i humbur krejt përpara Zotit, se në brendësin e 
tij ndodhej akoma një shkëndi hyjnore, e cila ishte gjë e çmuar 
për të huajin e larië dhe e cila tani do të bëhej një pronë tepër 
e çmuar për tërë jetën e pastajme të Zakheut. Ato që më për- 
para i jipnin shkak për të shkelur paturpësisht të mirën dhe të 
drejtën, tani e humbnë rëndësin e tyre. Një gjë ka vlerë për 
’të : të tregohet i denjë i mirësis që i çfaqi Jisuj kaq pa-pritur. 
Dhe Zakheu, siç thotë Ungjilli, «qendroi p a ra  Z o ti t  e i th a :  
J a , o Z o t, g jy sm ë n  e g jë së  s ’ im e tek  po  u-a jcip të  vobektëvet, 
dhe n d ë  i  kam  m arre g jë  njeriu m e p ërd h u n ë  j a  k th e j p ë r  tijë  
katër. D he f i s u j  i th a :  S o t  z b r i ti  bek im i m bi kë të  sh tëp i» . (19, 
8-9). E kish mejtuar vallë Zakheu, kur para dhjet minutash po 
ngjitej në man për t’ a pare qoftë edìie për së largu Jisun, se 
do të pësonte një ndryshim aqë të math ?

Ësht dhe një paravoli e vjetër indiane që thotë se një baba 
një herë këputi prej një peme një kokër të pjekur, e preu për- 
mes dhe, si i a tregoi djatit të vet, e pyeti :

— Ç' sheh këtu brënda,. bir i im ?
— Disa fara të vogla, u-përgjegj me një herë i biri.
— Mer një nga këto, thyeje me dhëmbë dhe thuamë çka 

ka mbrënda, pyeti përsëri babai.
— S' ka gjë, tha me habitje djaii.
— Bir — shtoi atëhere babai — atje ku ti nuk sheh gjë, 

fshihet një fuqi jetësore e një peme të madhe dhe të fortë, 
prej fryteve të së, cilës mund të nginjen mijëra njerëzish dhe

V
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nën hijen e së cilës mund të shplodhen qindra udhëtarësh, 
mjafton që kjo të bie në një tokë të mirë.

Mësimi që na jep kjo paravoli ësht i qartë.
Sa fara të këtij lloi nuk çduken ndër ne, vetëm pse sille- 

mi si disa fëmij, pa u dhënë d. m. th. atyreve tërë rëndësin e 
duhur ! Sa ndjenja të larta dhe fisnike nuk mbyten ndër ne, 
vetëm pse nuk kujdesemi për.to, pse nuk u pregatitim tokën 
e duhur për çvillim ! Edhe ja^pse me kohë, zemra e jonë e 
ngrohët dhe e butë nguroset e ftohet, prirjet e mira rallë para-, 
qiten, veprai e mundëshme të dashurisë dhe të së drejtës me 
gjithë që janë aqë të nevojëshme për jetë nuk kryhen ! Por ay 
që ësht njeri me tërë kuptimin e fjalës, i bën me gëzim dhe 
kënaqësi, sepse e shtyn vet zemra për t' i bërë. Mirëpo sa të 
rrallë janë këta njerës.....

Idheja e lindun mbi Perëndinë
Linde! pyetja : ç' asht idheja e lindun mbi Perëndin ? Ma 

parë duhet të dimë, se ajo nuk linde! me anë të arsyetimit, ajo 
vjen përpara tij. Tue fjalosun tashti mbi idhen e lindun duhet 
të them : ajo asht nji dispozitë shpirtnore, ose ma mirë nji fuqi 
e rrënjosun në thellsin e shpirtit tonë, e cila e shtyn njerinë 
tek një e qënme superiore, tue pasë cilsinat e saja ma të nalta 
dhe ma të përsosuna. .

Me fjalë të tjera, kjo idhe e lindun asht si nji shtytës, e 
cila e shtyn njeriun, të njofi dhe të formullojë problema të 
ndryshme telare.

Kjo tendencë ose kapacitet shpirtnor nuk vjen prej ekspe- 
riencës, por asht e lindun ose ma mirë asht e rrënjosun në 
natyrën njerëzore.

Atëhere, kur njeriu instiktivisht anon tek nji ideal suprem, 
rezulton lehtazi, se kësaj tendencë duhet ti korespondojë diçka 
real. Bije fjala sikundër, tue vështrumun efektet e përgjithshme 
të ligjit të randësis, konstatojm se egziston një qendër graviteti, 
e cba tërhek trupat me vehte. Gjith'ashtu me qenë se njeriu 
deri sa asht i tërhequn prej problemevet të ndryshme telare, 
mundim të konstatojm se egziston në realitet nji qendër gravi
teti shpirtnor, ^ cila asht vetë Perëndija.

M ihal Ekonomi
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atë, të zbuloj iuqitë që veprojnë papushim, dhe 
shkakun e vërtetë të sendeve.....

( G O E T E )

X X

Edhe Goete-ja, një nga mëndjet më të lartëra e më ency- 
klopedike të kohëvet të reja, pranon dhe ky e vajton, sepse as 
fillosofija, as shkenca m' e përsosur nuk janë të zonja, që të 
plotësojnë deshirat më të brendëshme të shpirtit të njeriut, të 
forcojnë njerëzit e t’ i ngushëllojnë në raste hidhërimesh e vuaj- 
tjesh. Këtë të vërtetë mundohet t' a çvillojë filosofi dhe poeti i 
Gjermanisë në veprën e tij «Faust» q’ është, siç dihet, një nga 
kryeveprat, për të cilat ka të drejtë të mburet mëndja e njeriu... 
Ishte mbushur, mund të thomi, me dituri të gjërë «Faust-i» ; 
studijoi shkencat e ndryshme; u-muar me shkencat theoritike e 
filosofike, si dhe me ato pozitive e eksperimentale. Me gjithë 
këtë as një nga këto nuk i a plotësoi dëshirat shpirtërore, n’ as 
një nga këto nuk gjeti dot atë që kërkonte shpirti, mendja dhe 
zemra e tij. Kërkon i shkreti ndihmë e dritë nga të gjithë anët, 
po këtë nuk e gjen as gjëkund, përveç se në ndihmën e n’ inter- 
venimin e fuqisë hyjnore, që rregullon e drejton fatet e popuj- 
vet e të njerësvet.

«Kam studijuar më rënjë filozofinë, drejtësinë e mjekësinë; 
gjithashtu jam marë, e me të tepër bile, dhe me theologjinë. I 
mjeri unë! dërsiva e u-kapita së punuari, po nuk mund të thorrq 
se sot jam m’ i ditur se çkam qënë dje. Më japin tituj të rëndë, 
më quajnë doktor e mjeshtër, po mjerisht! ka dhjet vjet që po
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i zvaris e që po i shpje andej e këndej nxënësit e mij, po shoh 
se asgjë nuk mund t' u mësoj ; ah ! i mjeri unë ! zemra ment 
më pëlcet nga hidhërimi e nga dëshpërimi. Sigurisht e ndjej se 
nuk di më shumë nga doktorët, nga mësuesit, nga shkrimtarët 
e nga priftërit. Nuk vuaj, ësht’ e vërtetë, nga kujdesje e nga 
dyshime, as kam frikë prej djallit ose prej ferrit; po me gjithë 
këtë nuk kam fituar as gjë, sepse nuk e ndjej e nuk shijoj as 
një nga gëzimet e jetës. I bindu-r se nuk di gjë e se ato që 
kam mësuar janë të kota, me ç'sy e faqe do t ' ua  mësoj këto 
dhe të tjerëvet, me qëllim që t’ i bëj këta më të mire e më të 
lumtur? E s'është kjo vëtëm ; unë nuk kam as të holla, as mali 
as plënk; jam njeri në këtë botë pa nonjë fame e pa nderime. 
Me të vërtet edhe qeni nuk do të gjente kënaqësi nga një jetë 
të këtillë! Prandaj pra u-dhashë pas magjivet, që të shoh nëse 
me fuqin’ e shpirtit e të fjalës do të mund të zbuloj nonjë gjë 
të fshehtë e kështu t' arrijë në diturin’ e vërtetë. Nuk dua më 
të përsërit ato gjëra që nuk i di ; dua të mësoj botën e myste- 
ret që fshihen n'atë, të zbuloj fuqitë që veprojnë papushim 
dhe shkakun e vërtetë të sendevet, që të mos merem më e të 
gënjehem me fjalë krejt të thata e pakuptim fare.

O ti ! hënë dritë-plotë ! o yll dritë-argjëndttë ! shtjer për 
të fundit herë vështrimin t’ ënd mbi vuajtjet që më coptojrië 
zemrën ! Ti o miqesh' e ëmbël dha" melankolike, ti o shoqe bes- 
nike e natës ! sa bere më ke parë të krusur mbi këto' letra e 
mbi këto libra! Oh! sikur të mundja të hidhesha gjer në dritën 
t’ ënde nga majat e malevet ! Oh ! sikur të mundja të sillesha 
me shpirtrat përmbi shpellat e erëta, të shtrihesha e të kolovi- 
tesha i gëzuar në dritën t' ënde të çkëlqyer përmbi lendinën e 
zbetë të luadhevet e t’ a flaknja atje tutje tymin e ndytë të kë- 
saj diturisë dhe të forcohesha e të përsëritesha..... i

Oh, i mjeri unë ! jam përsëri i mbyllur në këtë burg ! 
Përsëri mbrenda në këto mure të mykura, përsëri në këtë gropë 
plot me minj, ku drita e ëmbël e qiellit me zihyn e sëinurë
dhe e dobët!  E ti gjithënjë po e pyet: pse hidhërohet aqe
shumc zemra e jote e mbrengosur mbrcnda në kraharor? Pse 
një dhëmbje c pashpjeguar t’ a bën or* e çast jetën 1' ënde të 
mërzitur? I gjallë ti, u-krijove prej Zotit që të jetosh nc natyrën
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e gjallë, kurse ti tashi po e kalon jetën brenda në një gropë
p!ot me tym e me myk....

Shko, shko përjashta në hapësirën ! Ky libër i shkrojtur 
prej dorës së Nostradamit a nuk të është udhëheqës i mjaftë? 
Ti ke për të njojtur kështu. rrugën e yjvet dhe i udhëhequr
prej natyrës, don të mësosh se si një shpirt i flet një shpirti
tjetër. Më kot po mundohesh të shpjegosh me mëndjen e thatë 
këto mystere e këto shenja të shenjta. O shpirtëra! Ju që silleni
rreth meje,. përgjigjuni nëse më dëgjoni.....

O, shpirt i tokës! Tashi ndodhesh më afër meje, tashi po 
e ndjej se fuqitë më janë shtuar, se jam i nxehur si prej një
vere të re e të fortë. E ndjej se kam kuxim t' i bëj ballë jetës
të duroj hidhërimet e gëzimet e saj, të luftoj me daìlgat e saj 
e të mos trembem, sikur edhe të coptohet e të mbytet krejt

Kështu pra edhe Goete-ja, një nga viganët e diturisë së 
kohëvet të rëja, pohon dhe ky bashkë me të diturit të tjerë, të 
vjetër e të rinj, se as një dituri e as një shkencë nuk ësht’ e 
zonja i’ i ndihmojë njeriut, në mënyrë që ky të mundë të zgji- 
dhë mysteret e natyrës, të gjejë shkakun e vërtete të sendevet, 
të plotësojë deshirat më të imta të shpir-tit e të mendjes dhe 
të pajoset me kuxim e me fuqi, për të përballuar valat e kësaj 
jete e për të duruar me gjakftohtësi e me trimërit e peripetit
e saj.....  Tërë këto nuk mund ,t' i gjejë e t' i fitojë, përveç se
vetëm me ndihmën e me ndërhyrjen e një fuqije sipërnatyrore, 
me ndërhyrjen e dritës hyjnore, që ndriçon e rregullon jetën e 
kësaj bote.

MENDIME T'  ARTA

G ja h to rë t n u k  m ariti p a ra sysh  m undim e, lodh je  e vuajtje, 
d yk e  ren d u r a n d e j e kën d e j p ër  të  g je tu r  g ja h u n , K ësh tu  edhe  
të  kr ish terë t e vërtetë n u k  trem ben nga  as n jë  ndalitn , ku r  kër- 
ko jn ë  tr g je jn ë  v ir ty tin  dhc lë  m irën.

anija,

SHPRESETARI
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Një udhëtar u-ul anës së një lipeni për t’ u çplodhur nën 
hien e kallmishtavet. Atë moment laheshin në liqen disa zoq 
të bardhë dhe notonin disa brekocka që me zërat e tyre prish- 
nin qetësinë. Udhëtari hodhi një gurë; shpendët hapnë krahët. 
e tyre të bardhë dhe fluturuan në erë kurse brekockat u-futën 
më thellë në baltë. -Shumë herë në jetën t’onë një dorè e pa_ 
dukur heth gurin e dhimbjes në liqenin e jetës dhe ata prej 
njerësvet që kanë shpirt të bardhë dhe të fortë, gjejnë shkakun 
të fluturojnë mendërisht, si shpendët, në sfera më të lartëra; 
por ata që kanë shpirt më të ulët, kredhen më thellë në baltën 
e mekatit, si brekockat, dhe dhimbja bëhet shkak të humbasin 
terezin e tyre shpirtërore.

Sa të drejtë ka patur shkrimtari i hirëshëm që bën këtë 
pyetje : «Mos ësht vend provimi jeta e njeriut n,ë këtë botë?» 
Edhe pasi njerëzit nuk e dijnë këtë të vërtetë, dëshpërohen në 
vend që të kenë zemër e-t 'u bëjnë ballë momenteve të hidhnra 
të dhimbjes. Shumë ia ngarkojnë me një herë fajin Zotit; disa 
e quajnë brutal dhe të tjerë shtrëngojnë grushtin dhe kërcëllejnë 
dhëmbët kundër Atij. Mirëpo më të shumtën e herës njeriu ësht 
vet krijonjës i gjëndjes së tij. Kur nuk bën përdorim të mirë 
të lirisë që i dha Perëndija dhe kur ay vetë me pakujdesitë 
dhe jetën e çthurrur bëhet shkak të kalojë ditë ië zeza e të 
Hidhura. Sa për hidhërimet që vijnë pa qenë shkakëtar njeriu, 
ësht përgjegjës Zoti. Mirëpo ësht e mundur që babaj të men- 
dojë.. ndonjë të ligë për fëmin e vet, t 'i  heqnjë disa të drejta 
dhe t’a dënojë pa arësye'T"Dhe hë përdor ndonjë nga këto 
masa, a nuk e bën këtë prapë për ndonjë qëllim të mirë, për

ì
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ndonjë dobi? Ca më tepër atëhere Ati qiellor. Ç'ka lejon Ay, 
është sigurisht për dobi dhe shpëtim të njeriut. janë të shumta 
arësyet që Zoti i le bijt e tij të shijojnë nga ndonjë herë ku- 
pa të hidhura, një soj me ato që mbajnë ilaçe për fuqi për 
pastrimin dhe forcimin e organismës.

Arësyeja e parë që e lejon Zoti dhimbjen ësht provini’ i vul- 
netit të lire. Nuk e lidhi njeriun, i tregoj udhën dhe e la të lirë 
për të ndjekur çdo drejtim që të dojë, të fitojë me zotësin e 
vet çpërblimin e triumfit, sepse, siç thotë Ap. Pavli «athleti, në 
mos luftoftë pas regullavet e duhura, nuk kurorëzohet». Athleti 
bëhet më i fortë sipër ndeshjes dhe kapidani ndjen gëzim më 

"të math kur duke luftuar në det e mposht furtunën dhe heth 
ankurën në liman. As një vlerë nuk do të kishte triumfi pa 
përpjekje dhe qetësija pa furtunë. Libri i Urtis së Solomonit 
na jep një shembëll të bukur dhe që ka lidhje me sa themi; e 
shembëllen njeriun që del triumfonjës prej furrës së dhimbjes 
me arin që pastrohet si kalon nga zjarri, dyke thënë : «si ar në 
furrë i provoi ata». (Urt. Sol, 3. 6 .).

Krijonjësi i le krijesat që të bëhen më të përsosura në 
menyrë natyrale. Në se mermeri i pashpirt do t 'a  dinte se sa 
vlerë ka të goditurit me çokan, do t’ i thoshte artistit: «bjerë, 
zotni,. se e di, që çdo goditje e jote më ndryshon dhe më fis- 
nikon qenëjen». Të goditurit e çokanit e ndryshon mermerin e 
pa formë në një mohument artistik dhe të goditurit e dhimbjes 
e ndryshon shpirtin e njeriut në një kryevepër Hyjnore dyke 
hedhur tej lëndën që s’ duhet dhe dyke skalisur karakteristikat 
e hirit hyjnor. Po të çelim shkrimin e shenjtë, kemi për të më- 
suar se të gjithë ata që janë shenjtëruar dhe që kanë ndjekur 
udhën e Ungjillit, janë provuar, janë rahur prej dallgavet të 
jetës, kanë kaluar prej udhës së ngushtë e të përpjetë të Gol- 
gothasë.

Kurrë bota s’ ka pare fisionomi më të shkëlqyer se të Jovit 
të lumur. Dhjata e Vjetër e përshkruan historin e tij me një 
dramaticismë të prekëshme. Rronte i qetë dhe i lumur me gruan 
e vet, me fëmijt e veta, me pasurin e vet; po disa çkatërime 
të pa pandehura, që i lejoi Perëndia për të provuar durimin e 
tij dhe për të forcuar karakterin e tij, e bëjnë të rnjerë dhe e 
hedhin poshtë të sëmurc rende. Por ay, në mes t’asaj tempe
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rature të madhe dhe të dhimbjes, thotë: «Emëri i Zotit qoftë i 
bekuar. Un lakuriq erdha në këtë botë, lakuriq do të iknjë». 
Në çdo çkatërim dhe në çdo zemëratë të Perëndisë, po këto 
fjalë përsëritte. Dhe nuk qenë të mjafta p!agët e trupit dhe 
mjerimet e tjerë, por edhe gruaja e vet i a shponte zemër e 
më tepër me fjalët e sajë të hidhura e të çmendura: «I mier 
ti ! pèrse nuk' mallkon Perëndinë jqë të zemërohet e të të marre 
një orë e më parë, që të marrin fund dhe vuajtjet e tua?» Dhe 
ay përgjigjej : «Ah, moj grua, flet si e pa-mend. Kurse të tëra të 
mirat i pritmë me gëzim, pse të mos presim dhe të këqijat? 
Dhe shtoi përsëri: «qoft i bekuar emri i Zotit».

Kjo histori prekëse dhe e lartë e jovit ësht një shembei- 
durimi me vlerë për çdo njeri. Por edhe patriku i math i Israe- 
lit, Avraami, me një ngjarje të jetës së vet, i jep njerëzisë më- 
simin e lartë të qëndrushmerisë në besë. Mga mbarimi i jetës 
së vet, Zoti ì fai një djal të vetëm, Isaakun, dhe kështu i gëzuar 
ay kalon ditët e fundit të pleqërisë. Por nën heshtjen e një nate, 
dëgjohet pa pritur zëri i Perëndisë: «Avraam, Avraam», dhe 
ay përgjigjet: «Urdhëro o Zot, jam në dëshirën tènde». Po 
urdhëri i Perëndisë qe i tmershëm. «Ngreu — i tha — mer 
djalin, ngjitu në mal dhe bëj-e therorë». Zemra e babajt tron- 
ditet, por mbetet me gjithë këtë besnike në dëshirën e Zotit. 
Të nesërmen mëngjes — mëngjes „patriku plak me mjekrën e 
bardhë ngjitet dal nga dai rne një kafshë dhe me Isaakun'e 
vogël prej dorè në vendin e therorës. As një lot s' u-derdh nga 
syt e tij. Rregullon drutë, ndez zjarrin dhe ësht gati të ngulnjë 
thikën në grykën e djalit. Po Perëndia e provoi besën e tij 
dhe dora e engjëllit e ndalon nga veprimi. f»

O! ç' bindie e patundur në dëshirën Myjnore!
Në do të mundnin tërë prindërit të pritnin me aq durim 

urdhërin e Perëndisë dhe të pranojnë si therore te Perëndia 
vdekjen e fëmijvet të tyre të dashur, atëhere Zoti do t’ i çpër- 
blente me kurorën e artë të besës së provuar. Këto të dy she- 
mbella të gjalla të Shkrimit të Shenjtë janë të mjafta për të na 
fuqizuar vulnetin të presim me gëzim provai që me mënyra të 
ndryshme na dërgon Zoti.

£ dyca arësye për të cilën Perëndia e lejon shtrëngimin, 
ësht d ë n l m i .  Njeriu kur shkel zliinxhirin e arte të porosivct
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të Zotit, meritori per t' u dënuar, Perëndia s' e dënon atë për 
të mar hak, por për t ' a edukuar, per f a  përmirësuar. Lejon 
që fajtori të rihet prej mjerimeve të ndryshme të jetës, për të 
çeiur syt e tij, për të kuptuar se ndodhet i zhytur në baltërat 
e fajet dhe për të kërkuar shpëtimin.

Do të rnë mbetel gjithmon e gjalië një ngjarje që pash 
një ditë në njft nga rrugët e një qyteti të math. Një njeri që 
përdorte pije narkotike, me roba të grisura dhe me fytyrë të 
gjakosur, që tregonte se kish rëne në baltë dhe ish goditur, 
kish rënë në një gjumë të rëndë. Një shumicë - njerëzish qenë 
mbledhur atje dhe një polic po përpiqej t' a sqojë. J foli, i ho- 
dhi ujë, e tundi, po ay nuk vinte në vete. I dha më në fund 
një shupullë të forte. Njeriu i mjer çeii me një herë syt, pa se 
në ç' hall qe kafandisur dhe i a piasi të qarët. Si erdhi mirë në 
vete, vajti me kryet ulur në shtëpi të tij. I erësuar dhe udhëtari 
i ngrat i jetës, bie në luce, por dora e forte e Perëndisë, pasi 
të përdornjë të tërë mjetet e tjerë për t’a ngriiur, i jep një go- 
ditje të forte, sa f  i sqohet ndërgjegja, f  i çelen syt e turbulltë 
të shpirtit dhe, me zemër të përulur, të kërkojë udhën e virtytit.

E treta arësye për të cilën Perëndia lejon dhimbjen, është 
të kuptojmë ko tësin ë  e g jë ra ve t të  hotës.

Sa rrojmë në lukse dhe në shijime të tjera të jetës, aq më 
tepër shpirti i ynë lidhet me gjërat e kësaj bote dhe harrojmë 
të ngremë syt f  anë në qiell. Besojmë se në lëndën ndodhet 
tërë lumtëria dhe, si të pasurin e marre, na gabon iclheja «se 
kemi shume t |  mira dhe për shumë vjete.», deri sa të dëgjohe, 
zëri i tmershërn : »i çrnendur, këtë nate djajtë kërkojnë shpirtin 
f  ënd, dhe sa bére gati kujt do të jenë?»

Kur të shohim të tjerët të largohen nga këjo botë dyke 
lënë pasurira kolosale, kur një smundje na heth në shtrat, kur 
lulet e rinisë vyshken e bien, kur funerali-i të vdekurit kalon, 
atëhere dhimbja dhe lotet e ndihmojnë mendjen f  onë të çliro- 
het dhe të themi bashkë me Kishëtarin : «Kotësi kotësirash, të 
tëra janë Protèsi». _

Moisiu pati frikë se mos kur populli Israilit të harijë në 
tokën e premtuar, ku rithte mjalt dhe qumësht, të harojë Pe- 
rëndinë, dhe bashkë me porosi! e tij të tjera thekson : «Kur 
Perëndia do të të sjelle në tokën e stërgjyshëvet të tu dhe do
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të vesh nën zotërimin tënd qytete që s' i ke ndërtuar vet dhe 
depo ushqimesh që s' i ke mbushur vet, puse që s' i ke çelur 
vet, dhe vreshta e ullishta që s 'i  ke mbjellur vet, pasi të ngi- 
njesh, kij mendjen mos harosh Zotin» (Deut. 6 . 10.).

Edhe vërtet, ç’ka patur frikë Moisiu, u-bë. Ebrenjt, kur 
vane atje dhe u-mbushën me tërë të mirat, e harruan Perëndinë 
e vërtetë. Pasja e nguron, zemërën. Debja e luksit dhe të qejfe- 
vet dëbon ndjenjat fisnike dha vret shpirtin me helmin e lëndës.

Ja, pra, sa e nevojëshme ësht nga ndonjë herë humbja e 
të miravet lëndore për të lënë shpirtin të fluturojë i lirë dhe 
të kërkojë të pajtohet me Krishtin.

E katërta arësye ësht arësyeja që s ’e njohim dhe që as 
kemi për t ’a tnësuar ndonjë herë. Jeta e jonë ka shumë mystere 
që duhen të mbeten gjithëmonë të pa njojtura, se kështu e ka 
caktuar Providenca Hynore me tërëditurin e sajë. , Ka gëzime 
që e vrasin shpirtin më keq se çdo tjatër helm dhe hidhërime 
që e ngjallin atë, si ato ilaçe të çuditëshme dhe të shumë kër- 
kuara. Cili munt t' a dijë se kur ecim në rrugën e gëzimit, të 
shtruar me lule këjo ësht për dobin t' onë ? Njeriu me padijen 
e tij shpesh herë kërkon vdekjen në vend që të kërkojë jetën. 
Ecën drejt greminës dhe i duket sikur i afrohet parajsës. Në 
një bregdet një plak iesh-bardhë kìsh sjellur nipin e vet të 
vogël për t' a shetitur. Pa pritur djali lë dorën e gjyshit dhe 
vrapon në një vënd të rezikëshmë për të parë disa lingavecka 
deti të çuditëshme, po gjyshi turret me një herë dhe e heq 
djalin. I vogëli qan e proteston. Nga t’a dinte i shkreti djal se 
për një çap akoma, po të mos e kaptc gjyshi, do të bintc në 
det !...

Edhe njeriu ësht si një fëmi para tërëditurisë së Perën- 
disë. Në bregdetin e jetës e gënjejnë këto lingavecka të çudi- 
tëshme të gëzimit dhe medet ! në se ndonjë herë nuk mërin 
dora e Zotit, rëzohet n’ abysën e çkatërimit. Truri i tij ësht aq 
i vogël, sa truri i një fëmije para një plaku të urtë. Esht e 
mundur. vali që fëmija të ecnjë pas mendjes së vet dhe të 
shpëtojë dhe të kërkojë arësyen nga mëma e dashur, se nuk 
mendon mirë për të, deri sa ay shpesh herë vë pa menduar 
dorën-e vet të njomë mbi dritën e llampës pa ditur i mjeri se 
do të digjet? As penda ime e varfër, por dhe as ndonjë në këtë

JETA KRISTIANE___________________



JETA KRISTIANE 271

botë s' ka për të mundur të shpjegojë të tëra arësyet për të 
cilat Perëndia lejon dhimbjen. Ay vepron për gjithsejcilin veç. 
Kujdeset për vijat më të vogla të shpirtit me një menyrë të 
posaçme, që ay vet, Artisti i gjithësisë, e sheh të përshtatëshme 
për të skalisur sa të jetë e mundur më bukur krijesat e Tij. 
Deri sa Ay ësht aq i ditur dhe njeriu aq i pafuqishëm, ky i 
fundit le t’i a besojë veten Zotit, krijonjësit të tij, dhe le të jetë 
i sigurtë se pranë Atij do të jetë i siguruar nër dallgat e jetës, 
se zemrën i a ka falur Zotit të Jetës dhe të vdekjes.

B.

MENDIME T’ ARTA

N ’ asnjë menyrë nuk do të pranosh të shkosh në vënde të 
rezikëshme, e sidomos natën kur nuk ka as një shkëndi të vogëi 
drite. Po atëhere si kuxon të ecësh neper mes reziqeve të kësaj 
jete që shkakëtojnë denim t ’ ameshuar, pa patur e pa kërkuar 
dritë ? Si gjen qetësi në mes t ’ erësirës e të paditurisë ? Nuk di 
se e vetëmja dritë për këtë jetë është ligji i Perëndisë? «Llambë 
për këmbët e mija është ligi’ i Vt, i thotë Perëndisë David-i, 
dhe dritë për udhët e mija

** * *
Disa kafshë f  egëra bëjnë shumë herë sikur janë të vdeku- 

ra, me qëllim që të rëmbejnë m  mundim e me sigari një kafshë 
tjatër. Kështu pikërisht dhe disa pësime e vese të shpirtit, që 
duken si të vdekura, presin f  a gjejnë shpirtin të pa pregatitur, 
për t ’a ndotur e për f  a njollosur.

*sfc *
Nga tërë pushtimet që mund të bëjë njeriu në këtë jetë, 

më të sigurtà e më të përherëshme janë ato që bëhen me anën 
e dashurisë, Fitoret e kësaj junë ma të forta, se sa fitoret e 
armëve dhe më të çkëlqyera, se sa aio aë rjedhin nga arejtja e 
nga forca brutale.
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Është me të vërtet e çuditëshme, se një grusht njerëzish 

lë vorfër e të paditur muarnë mbi vehte barrai e rëndë të 
ndreqin tërë botën ; t’a largojnë nga rruga e shtrembër ku 
ndodhej prçj kohe, dhe t' a shpjenë në rrugën q' ishte plot me 
gjemba e me sakrifica. Po gjëja m 'e çuditëshme është kjo: Se 
kësaj detyrë sipërnjerëzore i-u përveshnë dyke patur tërë botën 
kundër tyre dhe dyke u-ndjekur nga të gjitha anët. Se në çdo 
popull e në çdo qytet — e thom popull e qytet? — në çdo 
shtëpi çpallej luftë e fortë kunder tyre. Me të vërtet dottrina 
e re nuk i tërhiqte të gjithë me një herë; shpesh herë ndahe- 
shin ati nga i biri, njëri vëlla nga tjatëri, nusja nga vjehra, burri 
nga gruaja; e kjo natyrisht sillte grindje në mes të tyre dhe 
shkakëtonte mëri e ndjekje kundër. Apostujvet, të cilët i quanin 
si armiq e si shkakëtarë të prishjes së lumturisë së tyre familiare.

Dhe nuk i ndiqënin këta vefëm ; të gjithë njerëzit që nga 
i:i’ i lartëri e gjer ne m 'i fundit, që nga fronet e mbretërvet e 
gjer në kasollaf e sherbëtorëvet, çpallnë luftë kundër prediko- 
njësvet të fesë së re; dhe jo vetëm kundër këtyre, po edhe 
knndër nxënësvet të tyre d. m. fh. kurdër atyrevet që s' ishin 
forcuar akoma në besën e re. Kështu pra një luftë e egër u- 
çpall kundër doktrinës së Krishtit nga ana e tërë botës së vje- 
tër, dhe nga lërë klasat shoqërore e intelektuale që kishte në 
gjirin e saj ; e mund të thotë dikush se kjo luftë nuk ishte e 
pa arësyeshme ose e panatyrëshme. Pse vallë? Sepse dottrina 
e re e Ungjillit kërkonte nga bota e vjetër as pak, as shumë : 
kërkonte të mohonte e të flaktë atje tutje çdo gjë më të shenjtë 
që kishte n' ato kohë d. m. th. fen' e vjetër që kishin trashëguar 
nga gjyshërit e stërgjyshërit è tyre, zakonet q' ishin në fuqi dhe 
traditat shekullore. Predikonjësit e Jisuit i këshillonin idololatrët 
të largolien nga idclet, të përbuzin altarct e tyre të shenjta, të 
mohojnë dogmat fetare të tyre, të heqin dorë njc herë e për-
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gjithënjë nga festat e nga ceremonit pompoze dhe madhështore, 
q' ishin rrënjosur në shpirtin e tyre dhe nuk çkuleshin përveç 
se me një fuqi të madhe e me një vulnet të jashtëzakonëshëm. 
Dhe merni para sysh, se këto zakone, idole, dogma e ceremoni 
sundonin aqe fellë në shpirtin e idololatëryet, sa këta do të 
preferonin më tepër të sakrifikojnë jetën e tyre, se sa t’ i he- 
dhin poshtë ato dhe të pranojnë predikimin e peshkatarëvet e 
të besojnë n’ atë q’u-lind prej virgjëi esliës Mari, q’ u-gjykua, 
q’ u-dëiiua, q’ u-poslitërua, që pësoi të kcqijat e botës, që më në
fund duroi një vdekje të mallëkuar, q’ u-varros e q' u-ngjall....
Me gjithë këtë Apostojtë i arritnë qëllimit të lartër, e çartna- 
tosnë dhe e bindnë botën, e kështu e ngritnë ndërtesën madhë-
shtore të kishës.....

E me çVfuqi vallë u-bë kjo vepër aqe kolosale? Me fuqin' 
e me përkrahjen e lartër të kryetarit e të themelonjësit të Saj ; 
se padyshim Ay u a pregatitte rrugën, Ay u-jepte fuqi e guxim. 
Ay edhe gjërat më të vështira, i bënte fare të lehta; në qoftë 
se kjo fuqi nuk merte pjesë e nuk ndihmonte, sigurisht puna e 
kishës do të kishte përfunduar në një zero. Po, vëllezër të da- 
shur. Ay është themelonjësi i vërtetë i kishës s'onë madhështore; 
Ay që me një fjalë krijoi qiellin, Ay që madhëroi djellin të 
çkëiqejë e të ndritë mbi botën e tëre, Ay me fjalë <-.Do t 'a 
ndërtoj kishën f  ime» mbolli këto kisha nepër tërë vendet e 
botës. Kështu janë fjaiët e Zotit : se sjellin rne një herë vepra 
të çuditëshme. Sikundër tha de të dalia bima në tokë» dhe me 
një herë toka e urdhëruar u-bë një kopsht i vërtetë i stolisur 
me Itile të bukura e të këndëshme ; kështii dhe hur tha fjalët 
’ido të ndërtoj kishën f  ime» me një herë fjala u-bë -vepër dhe 
u-themelua kisha e pa-tundur e madhështore. Tyranë kundër 
saj armatoseshin, ushtarët kthenin armëi dhe e qëllonin pa më- 
shirë e pa pushim ; popuj të tërë vërsuleshin me një mani më 
të fortë se zjari; zakone të vjetra e tradita të rrënjosura feilë e 
kundërshtonin me tërbim ; oratorë, filozofë, sofista, të pasur e 
të vobekët ngriheshin të gjithë e kërkonin çdukjen e kishës së 
re, po zjari hyjnor, që nuk e shuan as një fuqi në botë, gjembat 
i dogji e i përvëloi, tokën e pastroi dhe hodhi farën e prediki- 
mit e të doktrinës së ré. Nga besnikët e nga pasonjësit e ki- 
sliës ea dergjcshin nepër burgjet, të tjerë flakesln'n e internohe-
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shin neper vende të shkreta, një pale humbnin pasurit e tyre, 
arestoheshin e vriteshin pa pikë mëshire, një palë tjatër hidhe- 
shin në zjarr e digjeshin aty si krimineli m' i fundit e, që të . 
thomi shkurt, hoqnë të gjithë të ligat që nuk mund t 'i  shprehë 
dhe zotësija oratorike m' e madhe, e as penda m' e hollë nuk 
mund as nuk do të mundë kurrë t’ i përshkruaj.ashtu si dnhet... - 

Me gjithë këtë nxënësit e doktrinës së re shtoheshin dita 
ditës, e pasonjësrt e Ungjillit mblidheshin pa pushim reth fla- 
murit të ri e rrotull dritës hyjnore q' ishte destinuar t' i sjellë 
lumturinë tërë njerëzisë. Pësimet e mësonjësvet e të prediko- 
njësvet në vënd që t’ i trembin nxënësit e rinj, përkundrazi i 
mbushnin me guxim e besim më të madh dhe — gjë fort e 
çuditëshmc — në vend që të përpiqeshin të shpëtojnë nga 
ndjekjet e nga mundimet, ata vetë rne një kënaqësi e një gëzim 
të veçantë kërkonin të marrin kurorën e dëshmorit, dyke për- 
buzur çdo vuajtje e çdo martirizim. Rështu pra vuajtjet e pre- 
dikonjësvet tërhiqnin pasonjës të panumurtë, e gjaku i tyre që 
po derdhej si lumë, në vend që t ' a shuaj farën e fesë së re, 
përkundrazi e vaditi dhe i forcojë renjat e themelet e kishës së 
shenjtë, që nuk u-rrëzua kurrë dhe nuk do të rrëzohet as një 
herë gjer sa t’ ckzistojë bota.

Përkthyer prej SHPRESËTARIT

MENDIME T’ ARTA

Lulet më të bukura e më të rralla bijnë më të shumtën e 
herës nëpër majët e shkëmbijëvet më të shtrembëra e më të rezi- 
këshme ; që f  i këpuiësn këto, do të duhet të mundohesh e të 
lodhesh, e bile dhe nga ndonjë herë dhe të gjakosesh. Kështu 
edhe shpresëtarija, pastërtija shpirtërore, drejtësija, dashurija 
dhe çdo gjë e shenjtë që të fitohen e të bëhen prone e shpirtit, 
kërkojnë lodhje e mundime ç ’ arriinë shumë herë gjer në sahri- 
fica të mëdha.



ADHAM KIT JE?
Kurrgja tjetër nuk munci t' a zevendësojë në këtë botë 

shpinë e babait. Në këtë fmija gjenë një shpresë, prej kësaj 
shpije të gjitha të mirat i pret. Dhe porsa të largohej prej kë- 
saj shpije, në zembër ka për të ndi nji mjerim dhe nji mali 
të pa shoq. E kte e ka pse vetëm babai (prindt përgjithësisht) 
ban për fminë e tij çmos, tuej sakrifikue edhe jetën, po kje se 
e lyp nevoja; por qi ta bàj këte punë babën e shtyn gjaku q’ i 
ka me fmin e tij.

Kanjiherë ndollë, qi biri i tij vëhet n’ udhtim per të kër- 
kue dëfrime, tuej u-largue prej çdo auktoritetit, edhe prej prin- 
dit. E baba shka banë atëherë? Me të vërtetë ket vepër pa-ndi- 
gjesë të birit të tij ka për t’a gjikue, por smramit zemra e tij 
ka për të vuejt tuej i ba vedit pyetje: po djali i em tash ku 
do të jetë? E po kje se biri i tij kthehet baba ka për t’ja falë 
të gjitha, tuej e prandue përsëri në shpi bashkë me fëmit e tjerë. 
Kte e ban lidhja e gjakut, qi ekziston në mes të babës e të 
djalit; por qëllimi i em nuk àsht t' u flas në ket artikull o le- 
xues të ndershëm mbi lidhjet trupore, por për ato shpirtnore. 
Kjo àsht lidhja qi ekziston në mjes të Krijuesit e të kreatyrës, 
■në mjes t’ Atit Qielluer e të shembëllesës së tij në tokë.

E se me të vertetë njeri àsht vetëm nji udhtàr në ket jetë 
plot me vaj nuk àsht dysbue kurr, kie e besojshin të gjithë 
njerzit e aq ma tepër sejcili prej nesh mund t' a ndiej, pse aq 
kohë sa shpirti rron i bashkuem me trup nuk gjejmë farë lum- 
nije në ket shekull, përposë nji shpresë qi na mban të bashko- 
hemi me Atin t’ onë në Mbretni të Tij Qiellore.

Por ma para kreatyra e Perendisë ka kenë me Krijuesin 
e Tijë në nji lidhje reale si na tregon dhe Biblia. Aso kohe 
jetonte në Paraisin toksuer në nji lumni të pa-shoqe derisa krea
tyra shkeli urdhënin e Krijuesit, ku smramit njeriu i shkret per 
ket ’faj të bamë kje dbue prej ksaj lumnije. Kje ba mkati i parë 
dhe armonija kje prishë. Në vend të nji dashtnije qi ekzistonte 
:në mjes t' Atit e të njerzve u perftue në nji frigë e turp për-

1
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para Gjykatësii të drejtë. Prej frige turpi stërgjyshi i ynë Acinam, 
kje mshehë mbas peme e kaçubave. Por Adhami si e pa veciin 
se kish mkatnue në ndergjegje të ti] u-ndigjue zani i Perendlsë 
edhe e pyeti «A d h a m  ku  je?>.

E kuer Adhami çonte kryet për të pa p er  s' largu atdhén 
e tij të pare, Paraisin toksuer përsëri ndërgjegja i thonte : rAdham 
ku  j e  ?» » V end i i y t  n u k  ctshi këtu1~> (si kje qitë prej Perendisë 
nga ky Parais për të fitue bukën e gojës me djersën e ballit).

Mbas Adhamit kjenë lajmue në mjeS të njerzve. Jë tjerë 
me nji shpres të forte e jetë të pastër. Edhe këto si pane se 
njeriu i shkretë u-clha për të besue mbas idhujsh e epsheve 
atëherë këta njerëz të drejtë përsëritën pyetjen e Perendisë të 
drejtueme Adhamit: «O n jer i ku  j e ?  Zani i tyne kje si i Atij 
qi thirrte në shkreti, Njeriu j  sbkretë farej harrojë se prej kahë 
kishte ardirmi. Por Ati Qielluer aq shumë e donte kreatyrën e 
Vet sa për të shpëtue njerinë prej këtij mjerimi dërgoi Birin e 
Tij të Vetëm, jisuin Shpëtimtar. Edhe jjsui kërkon mekatarët 
deri sa i gjetë në personal e Apostujve të 70 nxansve, në të 
përbuzunt e në të gjithë, qi për Perendinë janë të dukshem. Të 
gjithve ktyne Shpëtimtari u-çil zemrën e Tij edhe këta atëherë 
shohin vehten e tyne njerzore si morën lajmin gazmuer 16 
Mbretnis Qiellore. Edhe si të pastruem prej mëkatit stërgjy- 
shuer me anën e Mysterit të Pagezimit, të forcuem me Mystere. 
e Shenjta tjera, në pyetje të vijueshme prej Perendisë «O n jeri 
ku  j e  ? i u përgjegjin : Qe po ka lo jm ë  kë të  je ië  ië  përkohëshm e  
n ’ udite p lo t  me fe r r a , p a r e  cilla  na dërgon  në  M b re tn in  T ’ande  
Q iellore». Kështu Jisui me ardhjen e Tij në mjes të- njerzve nji 
herë e përgjithmonë, i’ a tregoi njeriut ud-hën e dreitë, qi mos 
të shajë ma e të mos të'bijë në humere.

Por mos të kujtojmë se Jisui u-iargue farei prej nesh me 
Ngjitjen e Tij në Qiell, Ày n i  tha: «Se po te m blidhen  dy tre  
vetë rd E n m in  l e m  edhe U në ja m  riè m jes te tyne->. Pra Jisui 
spranë tuej grtshë njerëzit prej të gjithë popujvet e rracave :
«Ejani tek ime......>, tuej tregue banimin e tyne në Mbretni
Qieltore.

Edhe në popullin t’ onë Shqyptar Jisui gjen bijt e Perën- 
disë. Ky popull ka kenë i lidhun ndër veriga të robnisë për 
500 e sa vjet, por me gjithta muejti te qindrojë me Besën e të
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parve, në Besën Krishtene. E kuer erdhi koha e lirisë, Kisha 
e Rieri i Saj Shqyptar ngrehi zanin, tuej manifestile dishìrin : 
«■Per Kjryq të Shenjtë e t ir i  f  Arte,» Por në kohna té sotme 
àsht vështir të gjejë Jisui bijt e Perëndisë, mbasi Emni ì Tij i 
Shenjtë blasfemohet e dhunohei prej sish, té ci 11 et nule e njohin 
si.Bir Perëndije e Shpëtimtar i botës. Përposë ktyne jisui ka 
për të takue ndër disa tjerë |ë cilët pajisun me njì kulturë 
gjysmake predikojnë se Kisha ka bjerrë vjeftjen e saj ; sidomos 
per né të kulturës qi e dime se shka àsht e mira e e keqja. 
Rio janë ato të cillt e rrisin djelmënin, shpresënë e kombit 
t’ onë.pa ndjenja rreligjozë, as nuk bajnë fjaië për nji mësim 
besimit të rregullt nepër shkolla fillore e té mjesme. jisui këto 

■ njerz ka për t ' i '  shikjue me zemër të depertume tuej pyet me 
vedi : «Po a këta: janë bijt e Gjergji Ifastriotit, Fatasti P ani 
Kotnbiar ? Po a kta janë bijt e atij popitUì shprestar që adèr
to j  Kisha e Menasti re ? Praj ka per té tirane: Po si mendojnë 
këia njerëz me përparue kuer se nuk tregojnè se janë t ’afte të 
pajnë vepra përparimi në lamë të kulturës e të nacjonalizm.it?» 
fo  / Këtu nuk kenkan bijt e Perëndisë.

Por lumnisht mund të thomi se në mjes të popullit Ponë 
ka prej t’ atillv.e të ciiit sakrifikojnë të gjitha për mirëvajtjen e 
djelrnënisë, qi me libra, broshuja e predildrne fetare e kombë- 
tare sprajnë tuej punue dit e natë. Këto' njerëz si të jenë hetue 
prej jisuit kanë per f i  thanë : Shpëtirntar i ynë? Ti je shpresa 
e ngushëllimi për ne ! Linde në nijes nesh, pse kohët e iaskme 
janë të veshtira. Vetëm në Ty e kemi pshtetun të gjithë slipre- 
sën t'onë; Ti të jesh për né udita e drita e pambarueme, pse 
vetëm Tt mund të na dërgojsh në Mbretnin e A tti Qieilor. Këjo 
'asht përgjegja ai mund t' ì apim jisuit.

Proi. L B.

MËND8AIv T ’ ARTA

'Kuxon nonjë herë sherbëiori të sillet keq përpara të zotii ? 
ose ashtari përpara gjeneralit? t\ë  sa sakrifica është gati të 
hyjë i jeriu,,. kur ndodhet përpara tnirëbërësii të tij ? Dhe f  i -pra, 
o i kriskter, si kuxon të mendahesh e lë' bësh gjera mekatare 
dhe të papëlqyera në Zoti ? Si nuk trembesh nga Ay, që ndo- 
dhet gjithënjë pranë teje ? Pse dashurija c tnadhe që tregon A y  
per ty, rmk të shtyn që të bësh çdo sakrificë, për lë çfaqur 
'mirënjvUtjvn Pende kundrejt A tij ?



Detyrat e bashkëshortëvet 
kundrejt njeri tjetrit

II. G R U A J A
13. Bindje e gruas te burri — Lëvizja feministe.

( Vazhdim)

Feja Krishtërore, nën inflluencën e së cilës u-gatuan karak- 
terët më të ndershëm dhe shëmbëllat më të zgjedhura të vir- 
tytit, feja Krishtërore, e dia me anë të Apostoli Pavlit e zgjidhi 
këtë problem, lëçiti që gruaja duhet t' i bindet burrit e t ' a de- 
gjonjë atë. Por mos me këtë ajo e robëron gruan? Aspak. Se 
po të hedhim një vështrim në faqet e historisë kemi për të parë 
që Krishterimi e lartësoj si gruan, ashtu dhe martesën e familjen.

Siç dihet, para ardhjes së Krishtit, gruaja ishte një shër- 
bëtore ose më mirë një skllave e burrit, që të mos themi diçksg 
më tepër; martesa nërmjet burrit dhe gruas ishte një bashkim 
i thjesht, pa ndonjë qëllim më të lartë e më fisnik, bashkim i 
cili mund të çpërndahej për shkakun më të vogël, dyke mbetur 
gruaja e mjerë nëpër rrugët e përbuzur dhe e tallur nga të 
gjithë ; familja, ishte një idé e parealizuarë jo vetëm pse burri 
mund t’ a ndante gruan kur t’ i a donte qejfi, por edhe pse ligjet 
që rregullonin jetën farniljare, qenë aqë të metë, sa që çkatërimi 
dhe prishja morale që nga shtresat më të lartra të shoqëris 
gjer në ato më të ulëtat, e stigmatizonte dhe e çkompozonte 
familjen.

Krishterimi përkundrazi e çduki skllavërin e gruas dyke 
predikuar që burri nuk ka asnjë pushtet tiranie dhe despotizme 
mbi gruan, sepse me anë të besës mbë Krishtin të gjithë jemi 
vllezër njëri me tjetrin, dyke formuar një trup moral : <-S’ ka 
më rob as të lirë; s’ka tr ë rnashkull as femër, sepse të gjithë jeni një 
mbë Jisu Krishtin». (Gali. 3-28)» martesën e shënjtëroi dyke t’nënë 
se bashkimi i burrit me gruan symbolizon bashkimin mystik të 
Krishtit me Kishën dhe dyke predikuar që burri nuk ka të
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drejtë t’ a lërë gruan e vet për çdo shkak. (Shih Mat. 5,32. 19, 
3-9. Efes. 5,32); familjen e ngriti në vëndin e saj të duhur dyke 
caktuar hollësisht rrethin e detyravet të-të gjithsecilit anëtar të 
familjes, detyra të cilat, po të mbushen, e çojnë familjen drejt 
paqes, armonisë dhe lumtërisë së vërtetë.

Le të shohim tani ku qëndron kjo, bindje dhe a është 
e dobishme për mirëqënjen e familjes dhe përgjithësisht të 
shoqërisë.

Kur Kisha me-anë të Shën-Pavlit thotë që gruaja duhet 
t’ i bindet burit, nuk do të t’notë me këtë që asaj i hiqet lirija 
krejt dhe se duhet të j'etë një organ i verbër në duart e burrit. 
Jo. Një bindje e tillë është në kundërshtim të p'otë me mësimin 
Krishtëror, i cili siç e theksuam dhe më sipër, e ngriti gruan 
nga gjëndja e ulët që ndodhej dhe predikoi nderin dhe dashu. 
rin që duhet t’ ushqenjë burri për ’të. Mjafton të këndohen me 
kujdes Letrat e Apost. Pavlit (Efes. 5,22-33; I-ra Korinth. 14,34; 
Kolos. 3,18; Tit. 2,5; 1 Korinth. 7,3; dht e I Petr. 3,7), që të 
kuptohet mirë domethënja dhe fusha e kësaj bindjeje. Me fjalën 
«bindje» Kisha nënkupton respektin që duhet të ushqenjë gruaja 
për burrin e saj, pa i u hequr asaj e drejta që të çfaqnjë men
dime për punët e familjes dhe të shtëpis. Bilé është detyrë e 
saj që t ’a bënjë këtë, me të vetmin ndryshim që të mos ketë 
pretendimin të bëhet me doemos çka thotë ajo; dhe kjo pse 
burri është prej natyre më gjakftohët dhe i gjykon punët kështu 
më mire se gruaja.

Ke marre burrë pra? Detyra e jote e parë është të ushqesh 
respekt dhe nder për ’të. Nuk kërkojmë që të kyçësh gojën pa 
thënë dhe ti mendimet dhe pikpamjet e tua për t ' a ndriçuar 
atë më ndonjë çështje familjare. Ligja e Zotit lyp prej teje që 
t ' a respektosh, të mìresh vesh me 'të, të dëgjosh me kujdes 
dhe mendimin e tij, pa ngulur këmbë kurrë që të bëhet vetëm 
e jotja.

Kjo pra është bindja që lyp feja prej gruas, bindje e cila 
ësht dhe për të mirën e familjes dhe të shoqërisë.

Nëse gruaja nuk do të dojë, pas detyrës që ka, të dëgjojë 
burrin e saj, të mirret vesh do me thënë me 'të per çdo çështje 
dyke respektuar dhe mendimin e tij, atëhere do të jetë e pa- 
mundur që të mbahet armonia dhe rregulli në shtëpi. Sepse
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me_këtë rast, shtëpia nuk do të ketë më një krye, por dy ; dhe 
sikundër dy krerë nuk mund të futen më një kapellë, se po të 
futen, kapella do të çahet, kështu dhe shtëpia, po të ketë dy 
krerë që të bëjnë çka të duan, do të çkompozohet ose te pak- 
tën do të vuanjë.

Dhe pikërisht ky ësht shkaku për të cilin sot shumë fami- 
lje kalojnë ditë të zeza dhe vuajnë. Gra, të cilat e kanë për 
detyrë jo vetëm të duan, por dhe të respektojnë burrat e tyre, 
mërijnë gjer n’atë pikë sa të përbuzin mendimet e tyre,- të bëj- 
në çka ju pret mëndja dhe ngrenë kryet në shtëpi. Po të jetë 
burri durimtar, prapë mirë, se e liga sado e madhe që të jetë, 
do të kufizohet. Por nëse ay ësht nga ata që nuk durojnë dhe aqë, 
atëhere do.të kemi dy ushtërira kundërshtare, dy vullnete në: 
ndeshje njëri me tjetrin, dy giuhëra që do të hahen vazhdimisht 
midis tyre gjer sa njëra të.mposhtet; do të kemi zënje dhe 
grindje të përditëshme, shamatara dhe potere me çdo çast. Janë 
të mira këto pra? Ndihmojnë në lumtërin e familjes? As pak.

Sikur t l  qëndrojnë punët gjer këtu,. prapë mirë. Por, po 
të vazhdojnë/ atëhere do të kemi me doemos divorcin dhe kush 
mundet atëhere t'i nëmëronjë të ligat që do të .yijnë? Ç'të qajmë 
më parë? Fëmijt që do të mbeten pa përkrahje e pa përkujde- 
sje a po çkatërrimin e familjes dhe dekadencën morale të burrit 
dhe të gruas?

Dhe pyesim : një shoqëri, e dia do të kishte në gjirin e 
saj burra dhe gra të këtij lloji, nurnd të ecnjë ndonjë herë për- 
para dhe të moralizohet?

Prandaj themi dhe insistojrnë në thënjen t’ onë që një riga 
detyrat ’ më kryesore t i  gruas kundrejt burrit të saj është dhe 
bindja ose ndëgjesa. Sepse vetëm kështu mund të mbahet armo
nia në shtëpi dhe familja të përmbushnjë misionin e saj të math 
e të shënjtë. Dhe pikërisht për këtë arësye, feja Krishtërore, që 
cakton rregullat e antarëvet të familjes dlie i vë si konditë gruas 
bindjen dhe respektimin e burrit, jo vetëm që nuk e dëmton 
as pak lirin, po, çka është dhe më kryesore, ajo ruan paqen 
dhe nderin e burrit dhe të gruas dhe përgjithësisht të gjithë 
familjes.



PA SU N IA  DHE ROLf. I SAJË
(Elttku

Flitet se nji kalif prej Bagdatit ishte kaq i zaptuem prej 
argjentdashjes dhe lakmis, sa qi tue pas mbeshtjellun ar, argjent 
dhe gurë diamanti të vlefshëm, ndertoj nji kullë të fortë, që të 
ruj n’ atë gjith thesaret e tija. Aq shum ishte materializumun, 
saqë ditë të tana rrinte brenda në atë, tue durumun shpesh 
herë dhe urin. Populli i thoshte : Shko në kullën tande dhe 
ngopu me pasunit e tua. për të cilat ke lakmue gjith jetën tande.

Po kështu dhe Ungjilli na flet per nji të pasun, i cffl kish 
mbledhun me të drejtë ose pa të drejtë gjith jetën e tij një 
pasuni kaq të madhe, sa që mvishesh me rrobat ma të çëmue- 
shme t' asaj kohe. Si i pasun që ishte gëzonte të gjithë të mi- 
rat, dhe për të tjerët, të cilët kishin nevojë për atë, ay nuk 
donte me dite aspak. Pasunija e tij e panumurtë i kishte erë- 
sue mendjen, ndjenjat e mëshirës dhe të dhimsunis si edhe të 
filanthropis ishin ç’farosë prej zemrës së tij. Kjo shëkohet, 
sepse Llazari, për të cilin na flet ungjiili ishte i detyruem të 
ngopesh me thërimet që binin prej tryezës të të pasunit. Me 
gjithë që i sipermënduni kish posibilitet që edhe Llazarit t' i 
japë diçka nga të mirat e tij, por' i shtytun nga një dëshirë e 
jashtëzakonshme për pasuni, prandaj nuk dinjoj që ti jipte 
ndnnjë ndihmë. Arësyeja ishte se ay, tue pasë ç’do gja që i 
duhesh edhe tue rnos ditun se 'ç’asht urija si edhe jeta e mje- 
rueshme që bajnë të vobegëtit, prandaj as që do me dit aspak 
për gjendjen e Llazarit. Thanëjet e sipërmënduna vërtetohen 
edhe prej një proverbi popullor, i cili thotë : «1 ngìnjuni nuk 
mund të kuptojë kurrë, të uritunin». Kjo do me thanë se deri sa 
ndonjë herë neve s' kemi ndi nevojën e gjanavet krejt të ne- 
vojshme për çdo dit, ne s' mund te marritn me mend fatkeqë- 
sin e një të vobekti. ■
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Nuk duhet të çuditemi as-pak, as që s’ duhet të na vijë 
turp, që të pranojmë se edhe neve, të cilët e quajm vehten t' onë të 
krishterë shum herë veprojm ashtu, siç veprovi edhe i pasuri i 
uugjillit. Shekulli 20 asht shekulli, kur materjalizmi ka arrijtun 
kulmin. Jetojmë n' atë kohë, kur gjithsecili iudivid, tue kujtuë* 
se në të nesërmen nuk do të gjejë gjanat e nevojshme të jete- 
sës, prandaj lakmon për me sigurue vehten e tij dhe familjen, 
tue mos dit aspak për të afërmin e tij. Me këtë xhest më nj’ anë 
i dekllaron luftë kolektivitetit shoqnuer dhe më tjetër anë për- 
buz previdensën hyjnore. Një e tillë gja smadhon fatkeqësin 
dhe shkakton moskënaqsi dhe grindje në gjinin shoqnor.

Të këtilla punëra, tue marë para sysh parimin kristian, 
nuk do të ngjanin në shoqnin. Feja krishtnore rnëson se deri 
sa Perëndija kujdesohet, bile akoma dhe për shpezët e qiellit, 
të cilat as mbjellin, as edhe korrin, qysh vallë nuk u kujdesoka 
për njerinë, i cili asht e qënmja ma e përsosun, e krijumun mbas 
korës dhe shëmbëllsis së tij? Perëndija si At i të gjith njerëzvet 
dhe si njeri-dashës kujdesohet vàzhdimisht për gjith njerzit pa 
përjashtim. Dhe detyra e njeriut asht, që të kërkojë ma parë 
për me realizue vullnetin e Perendis këtu mbi dhé, dhe për 
gjithçka ajy do të ketë nevojë, do t’i epet. .

Gjithashtu feja e jonë Orthodhokse mëson se pasunija 
asht një dhunti, të cilën Perëndija ju a jep njerëzvet, me që-
llim që ata ta përdorin për dobin dhe marëvajtjen e shoqnis
si edhe për shpëtimin e saj. Tue qenë kështu, pra, gjithësecili 
njeri ka arth në botë, jo vetëm e vetëm për vehten e tij, por 
edhe për shpëtimin e të tjerëvet. Dhe me të vërtet. lum ay
njeri, i citi ka atë guxim dhe atë bujari shpirtnore, që me ato
që ka të ndihmojë edhe të tjerët për shpëtimin e tyne. Tue 
veprumun kështu, jo vetëm që ndjen në shpirtin e tij një sati- 
sfaksjon, por bahet dhe i dobishëm per shoqnin dhe i meritue- 
shëm për me fitue mbretnin qiellore. Pra, filanthropija, ose 
njeridashja, qenka mjeti ma fryt-dhanës, i cili përpara njerëzis, 
ashtu dhe përpara Perëndisë na vlerëson me mare shpërblimin 
që na meriton. Ti sì i krishter, në qoftë se je në gjendje me 
ndihmue të vobegtin, pa ndonjë qëllim të paramejtuar, ndihmoje 
që edhe të tjerët si edhe Perëndija të të ndihmojë në raste 
kritike të ietës s’ate. Tue veprue në ketë mënyrë neve plotë-
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sojmë një porosi, të cilin na e rekomandon apostoli Pavli me 
këto fjalë : të detyruemun, që të mbajmë barrën njani
tjetrit».

Vetëm derisa pasunis do ti japim nji përdorim dhe kup- 
tim kristian, neve do të kemi thesar në mbretënin e qiejvet, 
d.m.th. vepra mirëbamse, të cilat na shoqërojnë, jo vetëm për- 
tej varrit, por gjer në fronin e Perëndisë. Prej tyrevet mvaret 
shorta e jetës s' onë mbas vdekjes. Kurse gjith të mirat.sa ke
mi mbledhun, me të mbyllun syt neve, na lane me një herë; 
gjith’ asdtu dhe farefiset f ona  ila shoqnojnë deri në varr. Ve- 
tëm punërat f  ona, ato na shoqërojnë gjer në troni i Perën- 
disë. Ato do të zhystifikojnë aktivitetin f  onë të mbidheshëtn, 
sepse simbas atyrevet, do të dënohemi ose do të shpërblehemi.

Pra, tue mësue nga pesimi i të pasunit të ungjillit i cili 
mbas vdekjes pati një short shumë tragjike, le të përpiqemi, 
tue u frymëzue prej konçepsionit ungjillor, që deri sa jemi 
kë-tu mbi tokë të mos lakmojmë për pasuni, edhe në qoftë se 
kemi tepër me tepricën f  onë të ndihmojmë ata që s' kanë.

Ky asht dhe vullneti i Perëndis, i cili përmbahet në shkri- 
min e shënjtë, dhe simbas të cilit neve duhet të veprojmë, pa 
qëtië nevoja, që të ngjallet ndonjë nga të vdekurit të cillit i 
besojmë, dhe simbas këshillavet të të cilit dhe të veprojmë.

T H . f h a l gSsencaii

MEND1ME T’ ARTA

Luftëtarë të forte dhe trima quhen jo vetëm ata, që suleti 
kundër armikut me kuzim e me trimëri, po edhe ata që durojnë 
me trimëri plagët e vuajtjet e shkakëtuar prej luftës. Kështu 
rigjet edhe me të krishterët: edhe këta d. m. th. atëhere kanë të 
drejtë të quhen të krishterë të vërtetë, kur jo vetëm luftojnë pa- 
pushim e trimërisht kundër mekatës, po edite kur pranojnë pa- 
ankime, e kur durojnë me trimëri shpirtërore e me besë të 
patundur ne Zoti ngjarjet e hidhura të jetës.

\



I B1RI -I SHTËPISË SË DAVID-IT
(RREFENJE)

IX.

{Verejtjet e atit — Adina pohon lisanë — Bisedimet e 
popullit pas pagëzimit — Bashkëfjalim tnidis pagëzorit e Ra- 
bin-it Amos — Nisja prej fordan-it.)

I dashur Baba,
, Më duhet të mos e fsheh, se ndjeva një hidhërim të felle, 

dyke kënduar letrën t' ënde të fundit, Të siguroj, baba, se nuk 
të shkrojta tjatër gjë, përveç se atë që pashë e që dëgjova, e 
mos beso kurrë se këfo janë rrjedhje dhe pjell' e fantazisë s'ime 
të re e të pa-pjekur, As nuk mund të pranoj se, dyke pohuar 
të pagëzuarin si Mesian c Israel-it, ndodhem në rrugën e shtre- 
mbër e bile: jam në kundërshtim me fen' e atërvet të mij ! Unë 
në këtë rast, e përsërit dhe një herë nuk bëra tjafër gjë, përveç 
se dhash besim në syt' e tnija e në veshët e mij.

As një herë, baba, nuk më shkonfe nëpërmënd, se ti do 
të më kujfonje aqe të lehtë, sa të krijonja me fandazinë gjëra, 
që nuk ngjajtnë fare ! Më vjen shumë keq, se shtërngohem të 
përdor një gjuhë të këtillë kundrejt babajt, po më shtërngon të 
sillem kështu e vërteta dhe realiteti q’ i pashë, q’ i dëgjova, q’ i 
preka unë vetë bashkë me shumë njerëz të tjerë. Me të vërfet, 
baba : kush më shtyn të besojë se Isui është Mesia i vërtetë i 
Israel-it? Për këtë më jep të drejtë qielli, i cili —- e dëgjova 
me veshët mij — u-trondit pa pandehur ; më shtyn pullumbi i 
zjartë, i cili qëndroi rnbi kokën e ëmbël të të pagëzuarit; më 
shtrëngon më në fund ay zëri hyjnor, q' u-dëgjua qartazi ! Tërë 
këto pra provojnë, se unë nuk mund fë jemë në rrugën e ga- 
buar.
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Mos ki frikë, se bija e jote e vetëme do të guxojë të bë- 
një nonjë gjë të këtillë, që të poshtërojë flokët e tua të bardha 
ose të arëzojë e të çnderojë emrin t'ënd familiar; jam dhe unë, 
si ti, kryelartër për fenë t ' ime e dyke pohuar lisunë si Mesian 
e populiit t' onë, nuk pushoj të jem një Israelite e kulluar dhe 
e pastër; biie përkundrazi kujtoj se me këtë pohim e me këtë 
besirn jam sot më tepër Israelite se sa isbà gjer tashi.

Sa per aio që ngjajtnë në Jordan pas pagëzimit të lisuìt 
— gjëra të jashtëzakonëshme dhe të çuditëshme — do të më- 
sosh dhe nga shumë Egjiptas, q'u-ndodhnë aty; se përveç Ju- 
dhenjvef ndodheshin në lumë dhe tregëtarë nga Damasku i 
Ëgjiptit, Àrabe, Romane ushtarë, Edomitë, Perse, Medë, Elamitë 
e shumë të tjerë prej çdo kombi e vendi.

Të gjithë këta, si unë, dëgjuan fare qartë zërin prej së 
laidi i'Kj është biri. i ira i dashur që unë e pëlqeva» ; të gjithë, 
si unë, panë flagën që zbriti nga qielii dhe flytyrojë si pullumb 
përmbi kryet e lisuit, në rastin kur ky dilte nga ujët; mb'anën 
tjatër, drita që na mbullojë ka .qënë aqë e forte, sa unë u-shtrë- 
ngova t’ i mbyll syt, që të.mos pësoj gjë. Populli i habitur 
përsëtepëri u-ul në tokë dhe ra mbë gjunjë, kurse në këtë kohë 
pikërisht Usui u-çduk me një herë dhe papandehur; pasi kaluan 
çastet e habitjes, e kërkuan të gjithë po se gjenin dot. Ca shë- 
konin brenda në ujët, ca shtinin sytë në shkretëtirë e ca të tjerë 
vështronin nga qielli, dyke kujtuar se Perëndija q' e qojti këtë 
Bir të clashut, e mori pranë Tij me karrocë të zjarrtë, sikundër 
ishte ngjitur dikur profeti Ilia. Çfaqëshin pra mendime të ndry- 
shnie rnbi fatin e të pagëzuarit e në mes të këtyre mendimeve 
një pale nuk e fshihnin hidhërimin e tyre për çdukjen e papa
ndehur të lisuit, e një palë tjetër lavdëronin jehovan-ë, pse kuj- 
toi ky popullin e tij dhe dërgoi Mesian e pritur prej aqe kohë. 
Me gjithë këtë nuk duhet t’a fshehë, se u-ndodhnë dhe disa 
nga ata që s’ besojnë e që dyshojnë për çdo gjë, të cilët patnë 
guxim të thonë, se bubullima e shkrepëtima ishin rrjedhje rru- 
•feje, populli me një herë u-vinte këtë pyetje : Si flisni për rufe, 
kur qielli ishte krejt i kaltërt dhe as një re nuk ^dukej n' orizon- 
din? Po këta pesimistët e të pabesët isiiin një pakicë fare e 
vogel. kurse sluunica bestiali se Usui cslitë Mesia c verrete.
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Po më tepër se të gjithë dukej i prekur dhe i mallëngjyer 
Pagëzori Joan-i; ky.ishte kthyer nga qielli dhe i mbërthevi sytë 
lart, e dukej sikur kërkonte të zbulojë atje sipër atë q’ u-çduk 
e q 'e  kërkonin të gjithë. Pas këtyre turma zuri të shpërndahet 
e të këthehet nëpër qytetet e nëpër katundet e tyre, që të laj- 
mërojnë tërë ato që ngjajtnë ; të gjithë ndodheshin nënë influen- 
cën e ngjarjevet të jashtëzakonëshme dhe as kush nuk u a vinte 
më veshin predikimevet të profetit.

Pasi iku populli, Rabin-i Amos ju afrua profetit dhe e pyeti:
— Profet i shenjtë, mund të më thuash në se ti e njeh, 

atë q’ e pagëzove para pak kohe ?
— Po, e njoh, u-përgjegj me një herë profeti; është ay, 

per të cilin u-kam thënë besnikëvet se «Ay që vjen pas meje, 
qëndron përpara meje, se ka qënë ma parë se unë» unë nuk e 
njihja personalisht, po ay që më dërgoi mua këtu për të pagë- 
zuar njerëzit, më tha: /<«r do të zbresë Fryma e shenjtë mbi 
kryei e të pagëzuant në formë pnllnmbi, dije atëhere se ky është 
Mesia i Israel-it që do të pagëzojë botën me jrymëti e shenjtë. 
Tërë këto u-vërtetuan në personin e Iisuit ; të gjithë ne pamë 
puilumbin e bardhër e piot me dritë; të gjithë e dëgjuan zërin 
hyjnor ; s’ mbetet pra asnjë dyshim, se Usui është Mesia që pri- 
tet, është i biri i Perëndisë.

— Dhe ku gjendet vallë tashi? e pyeti përsëri Rabin-i.
=  Nuk di, ipërgjigjet Joan-i; vetëm këtë di, se tashi detyra

e misioni i im mori fund, e se pas pakë kohë unë do të largo- 
hem nga kjo botë; ju jini të lumtur të gjithë, se do të shëkoni 
gjëra rnë të shumta e më të çuditëshme.

— Erdhi këtu që të çduket aqe shpejtPqpyeta unë me një 
interesim të madh nuk do t’ a shohim përsëri ?

— Mysteret janë punë e Perëndisë vetëm, më tha; nuk di 
nga erdhi dhe ku shkoi ; nuk di se çtë thom.

Me të mbaruar këto fjalë mori rrugën për në Bithavara 
dhe u-çduk në mes të drizavet të Jordan-it.

Rabin-i Amos pas fjalëvet të profetit, mbeti në heshtje të 
plotë dhe hyri në mendirne të fella; por pas pak i u-afrova dhe 
e largova nga mendimet dyke e pyetur :

— Xhaxha, më thuaj, të lutem, ç' përshtypje të kanë bërë 
ngjarjet e sotme? beson n'ato që pe e që dëgjove?
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— Nuli di se ç’ të përgjigjem, e dashura Adina, m' u për- 
gjegj me një herë plaku i mënçur ; s’ ka dyshim se ato që pamë 
sot, provojnë se Jehova kujtoi popullin e tij.

Për fat të keq Qatnaliel-i ishte larguar me nxënësin e tij 
Saulin, e kështu nuk munda të mësoj mendimin e tyre mbi 
ngjarjet e kësaj dite.

Pas pak u-drejtuam për në Gaigaia ; ishte koha të këthe- 
hetili në shtëpi, sepse kishim mbetur vetëm në Jordan. Kur po 
ktheheshim, rrugës na dhanë një lajmë që na gëzoi shumë : na 
thanë d. m. th. se Iisui nuk u-çduk, po ndodhej në tokë e se e 
panë bashkë me mikun e tij Lazarin. Po nuk mundëm të më- 
sojmë, se në ç' vend pikërisht ndodhej, mbasi, siç tha Rabin-i 
do të shkonim sigurisht aty, për t' a parë.

E.vërteta është, baba, se rojmë në një kohë plot me my- 
stere, e si dtiket kemi për të parë ngjarje të çuditëshme në t' 
ardhmen. Në letrën tjetër kam për .të vazhduar përshtypjet dhe 
mendimet e mija. Sot mjaftohem të çfaq gëzimin tim të madh, 
se pata fatin të shoh Mesian e të besoj n’ atë. Mos u-turbullo, 
i dashur baba ; sikur të vendosje të vish dhe ti këtu, jam e 
sigurtë se do të më jipnje të drejtë të plotë për enthusiazmën 
me të cilën i shkruaj këto radhë.

Të puth me mali 
Bija e jote e bindur 

A D I N A

MENDIME T ’ ARTA

Sckundër doktorët përdorin shumë lloje barnash, për të 
shëruar sëmuncf,jet e trupit, ashtu pikërisht dhe Kfishti na shka- 
këton shpesh herë ngjarje të hidhura, si mjete shëronjëse të 
shpirtit t' onë.

** * *
• Zemërimi i ynë kundër të tjerëvet na bëti fajtorë përpara 

drejtësisë hyjnore; përkundrazi, kur ky kthehet kundër vehtes 
s ’ onë e mekatavet f  ona, na lartëson e na bën të denjë për 
çpërblime e për kurora.



LAJME TÉ MBRENDÉSHME

1. — Me rastin e lindjes të N, M. se Tij Viktor Emanuel, 
në kishën Kathedrale t' Evangjelizmoit të Tiranës, u-bë një Te- 
deum me pjesmarrjen e autoritetevet civile dhe ushtarake, ku 
Kryehirësija e Tij Emzot Kristofor Kissi mbajti fjalimin e rastit.

N' atë bani një ekspozim të bukur, në të cilën ven në 
dukje cilsit e larta me të cilat është pajosur personaliteti i N. 
M. së Tij.

2. — Nji nga Ierarhët e tokavet të çliruara Mirësija e Tij 
Emzot Serafim, Episkop i Prizerendit ardhi apostatai në Tirane, 
që të marri pjesë në festën e madhe të 28 Nëntorit për Kornbin 
Shqiptar, si edhe me hy në kontakt me autoritetet politike të 
këtushme.

3. — Dyke pasë parasyshë ditën e madhe të 28 Nëntorit 
në Kathedralen e Tiranës u-bënë pregatitjet e rastit. Mbasandaj 
n’orën e paraparë, u-bë një Tedeum madhështor, ku përveç 
autoritetevet civile dhe ushtarake, si dhe një shumicë publiku i 
zgjedhur, kish marrë pjesë në ceremonin fetare dhe Hirësija 
e Tij Emzot Serafimi Episkopi i Prizerendit.

Kryehirësija e Tij Emzot Kristofor Kissi mbajti fjalimin e 
ditës. N' atë theksoi dyke thënë, se mendimet dhe ndjenjat 
t' ona sot duhen të drejtohen n' ata burra te cilat u-munduan, 
vuajtën dhe u-sakrifikuan për «Parnvarësinë e Shqipërisë».

Një kohësisnt dhe Mirësija e Tij Emzot Serafimi mbajti 
një fjalim në gjuhën Serbe — dyke pasur një interpret shqip
tar Z. Prof. Ilia Banushi, ku tregoi që e quajti t’ arësyeshme 
qe në këtë rast të shkëlqyshëm me çfaq ndjenjat e sinqerta të 
pópullit të tokavet të çliruara që ushqen kundrejtë Italisë dhe 
Shqipërisë së Madhe.

g. — Në marrëveshje me Patriarhinë Orthodhokse të Ru- 
manisë, Kryesija e kishës dërgoi 6-të studenta, që të ndjekin 
studimet e tyre theollogjike pranë Seninarit Çentral të Buku- 
reshtit.

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHjAKON PETRO DOÇI
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Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Vi i il-* ____ DHJETOR 194Ì-XX Nr. 10

Krisht-lindje - Krisht-njojtje — Feja dhe njeriu — Vithleemi — 
Me rastin e lindjes së Foshnjës Hyjnor; — Mbi përgjasien e Krishtit — 
Le t' ecìm mbas gjurmave të Magve — Lindja e Shpëtimtarit — Lajme 
të Mbrendëshme — Burrat e Mëdhenj d-he Nënat e tyre — Mëndje 
lehtësia I biri i shtëpisë së David-it.

f f r i M i a d f c  ~  fù m 4Jt.
Lindja e Zotit t’ onë Jisu Krisht ësht ngjarja me e madhe 

nga sa ka pare bota. Aqë e madhe sa u-bë qendra e historisë 
së përgtithëshme. Qysh prej asaj ngjarjeje numërohen vjetet, 
shekujt dhe mijërat e vjetëvet. Po kështu edhe qysh prej asaj e 
përpara, gjer më nisjen e botës. Tërë përpjekjet që janë bërë 
për t ' a ndryshuar këtë qendër historike të botës u-provuan të 
kota.. Ecihe ato që po bëhen e që do të bëhen për t’ a zëvëndë- 
suar këtë dhc për t' i dhënë një masës- të ri kohës, të gjitha kot 
kane për të shkuar. Popujt s’ kanë për t’u bindur kurrë se ka- 
iidonjë ngjarje tjetër më të madhe në botë ose ndonjë tjetër ië 
njishme të paktën me lindjen e Zotit t’ onë jisu Krisht. Njerë- 
;:ia- nxori filosofa me fame të madhe, uxori xhenira të ndritçme 
ne të gjitha shkencat dhe artet; nxori eronj të mëdhenj që 
kanë mbuluar rne hien e tyre kalonjëse një, dy dhe tre kontinente rnë 
nje kohë të shkurtër. Dhe me gjithë këtë, ciii nga këta Jilosofë, 
nga këto zhenira ka mundur të çfronëzoië Jisu Krishtin dhe të 
bëhet qendra e historisë në vend t! tij ? Qindëra dhe qindëra 
njerëzish të rnësuar, të djallëzuar mëndërisht, kanë shkruar mi- 
b “a dire mijëra libragli për të çfronëzuar jisun nga zeinra e 

dènse diie nga xemra e njeriut. ohe më shumë se këjo: pa- 
■■ - ; : j ë s e te irodhii i'ëmij vrasës dite të perandorëvet gjakpirës të 
emmës, oy siitele revoiucionarë n-nërpoqnë me a né fë forcës të 
■> "einosm Krishtui j -rcj shptrtevci : Shfeii i krycugriljes francese 
■ ITSd-ës dhe -Mieti ; kryengriijes rose të !017.55. Dhe me
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gjithë këtë, as përpjekja e majtë bolshevike s' ka per te patur 
sukses, sikundër s’ ka patur as përpjekja e majtë franceze.

Jìsu Krishti mbetet qendër e historis së përbotëshme.
Jisu Krishti mbetet qendër e zemrës njerëzore.
Ay lufton me armiqt dyke i bekuar; ay e pret forcën me 

buzëqeshjen e fëmis së lindur né grazhd.
Ky triumf i vazhduarshëm, pa gjak. pa viktima, pa force, 

e Jisu Krishtit kundër armiqvet të tij, ésht mrekulli prej mre- 
kullisë që u-bë ne Vithleem. Bile edhe po të mos e dinim që 
Ay, i cili del triumfonjës ësht Biri i Perëndisë, por dyke pare këtë 
triumf kundër armiqvet të tij, duhet'të bindemi që fuqija e tij 
s’ësht fuqi njeriu.Cili u-krahasua me LekëneMath ? Cili u-mat 
me Cezarin? Cili pati sukseset e Napoleon Bonapartit? Dhe me 
gjithë këtë; këto fuqira të larta njerëzore e humbnë fuqin po 
prej fuqis njerëzore. Në se Jisu Krishti do të kish qenë vetëm 
një fuqi njerëzore në iuftën kundër fuqive të tmerëshme njerë- 
zore që i qëndrojnë përpara, lypsej të thyeshe që kurri dhe sot 
emri i tij duhej të mbetej një emër i thjesht si ay i Lekës së 
Math, të Jul Cezarit ose të Napoleon Bonapartit. Por nëse Jisu 
Krishti del fitonjës gjithëmon kundër tërë armiqvet, fuqia që 
dei prej Tij s’ munt të jetë fuqi njerëzore. Ày që lufton kundër 
Tij, lufton kundër pamundërisë, kundër pakufishmërisë, kundër 
përjetësisë. Perandori Julian Apostati, i ciii deshi të çfronëzojë 
Jisun, vdiq dyke thirrur: «Dolle fitonjës ò Oalilean»! Perandori 
Neron, i cili digjte të krishterët në zjarr, vdiq i çmendur. Filo
sofi anti-krishtëror Auguste Çomte, .vdiq i prishur mendsh. Filo
sofi Friedrich Nietzsche, që e quante veten anti-krisht, vdiq i 
marr, Lenin-i, cari i kuq, i ciii çpalli luftën e fundit kunder 
Krishtit, vdiq gjithashtu i çmendur. Ay që lufton Krishtin, nuk 
lufton Krishtin por vehtveten. Çdo armik i krishtërimit ngjan 
me një mizë të zën| nërmjet dy xhamash, e dia, dyke kujtuar 
se lufton me 'ta, godet herë me njërë.n anë, herë më tjetrën, 
deri sa bie e trullosur dhe e ngordhur. Dyke vene, re këto 
ngjarje dhe të tjera të këtij lloji, i krishteri i vërtet, sado i 
thjesht që të jetë, duhet të ndjejë një dhimbje lë thellë për 
këta perandorë, për këta filosofë, për këta savantë dhe njerës 
te politikës të cilët besojnë në marrëzinë e tyre, që do të munt 
të ka.pen .he Perendinë dhe të dalin fitonjës!
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Po ne? Edhe ne që këndojmë në këtë moment këto rrje- 
shta të pakta, reth lindjes së mrekulluarshme të Jisu Krishtit, a 
nuk marrin pjesë në këtë mrekulli, qoftë dyke i dhënë 
asajë rëndësi ose jo, qoftë dyke e dashur atë me gjithë zemër 
ose jo? Ja, sot ësht e 1941-ta herë që kur njerëzia feston lindjen 
e Zotit t'onë Jisu Krisht ! Sot njerëzia jemi ne. Dje kanë qenë 
prindërit dhe stërgjyshërit t’ anë. Nesër do të jenë fëmijt dhe 
stërnipërit t’ anë. Ata që qenë para nesh shkuan. Ne të sotçmit, 
si nesër nuk kemi për të qenë, edhe ata të cilët nuk janë iindur 
akoma do të na zënë vendin. Dhe me gjithë këtë, në mest t' onë 
ësht Lindja e Zotit. Ajo ësht qendra e historis së përbotëshme 
sepse ëslit qendra e jetes s' onë të sotme. Esht si një piasje 
drite nër shpirtet t' ona, shkakëton ndër ne disa gëzime të gjalla 
që ne s'mundemi t’i kuptojmë nga rrjedhin. Esht e ditur që 
dita e sotme nuk ësht njësoj me ditët e tjera të vitit. Dhe-të 
gjith'ata sa kanë jetuar.para nesh, tëtë ata që kanë patur fatiti 
të thonë: «sot rrojmë» sikundër e kemi ne të sotçmit, kanë rroj- 
tur po ato gëzime të ndritçme që i rrojmë dhe ne sot. Dhe të 
tërë ata që do të kenë fatin të thonë pas nesh : «rrojmë soE, 
do të ndjejnë po ato gëzime që shijojmë edhe ne. Lindja e Zo- 
tit ësht burini drite dhe gëzimi shpirtëror, i freskët dhe i kohës, 
pse ësht burim që del nga përjetësia. Ç’ vepër më të mreku
lluarshme dhe më të jashtëzakonëshme kërkojmë ne se këtë të 
kremte, të ciiën e jetojmë për 1941 ijet me terë luftimet e për- 
gjakëshrne te perandorëvet, të filosofëvet, të savantëvet dhe të 
njerësvet t t  politikës, të cilët kanë dashur me doemos t'a shuaj- 
në nga faqja e dheut?

Mrekullit e Perëndisë janë të thjeshta. Mrekullit e Pe- 
rendisë s'janë të komplikuara dhe.nuk b-ien në sy si mrekuliit 
e djallit ose ss mrekuliit e njeriut që shoqërohet me të. Mreku
llit e Perëndisë janë më të thjeshta dhe nga veprat me te thjeshta 
të njerësvet. Këto janë aq-të thjeshta, sa që syri i ynë, i mësu- 
ar me çfaqje madhështore, nuk mundet t'i shikojë. Lypset syri 
i brendëshëm, syri i shpirtit, që të mundesh t’i shpjegosh.

C’ mrekulli me e thjeshte dhe ç' mrekulli me hyjnore mun
det ië ketë nga këjo që, pas 1941 vjetësh të marrim pjesë 
shpirtërishl në iiiuijën e bini të Perendisë në grazhdin e yarrër 
\ë Vitlileemit ? Edile q’ rurckulii tnë ië Uijcsht kërkom se limiien
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e Perëndisë si foshnjë nga gjiri gjithëmon-virgjër të Marisë 
ferënda në një shpellë të ulët barinjsh?

Dhe me gjith këtë, në këtë menyrë të perulur dhe këtë 
natë të ndriçuar prej hyllit dhe të kënduar prej engjëjvet, u-krye 
ngjarja më e madhe e historis njerëzore, u-krye krijimi i dytë 
i njeriut, u-vunë themelet morale të botës së re. Se vet Perën- 
dia erdhi te njerëzit që njerëzit të mundin kështu të ngjihen te 
Perëndia... E di mirë sa gjë e rëndë është që mendja e jonë 
moderne të besojë në vërtetësin e hësaj mrekullije hyjnore,

Mendja e jonë moderne beson që dheu vërtitet rreth die- 
{iii se këtë i a ka thënë një njeri, me gjithë që syri i ynë sheh 
se dielli vërtitet rreth tokës. Mendja e jonë moderne beson se 
ekziston etheri pse këtë i a ka thënë një njeri, megjithë që as- 
një s’ e ka parë etherin. Mendja jonë beson që në planetin e 
Marsit ka njerës, se këtë i a tha një njeri, me gflthë që asnjë 
nuk i ka parë këto qënëje.

Mendja e jonë moderne beson që njeriu rrjeth prej maj- 
munii, :se këtë i a ka thënë një njeri, me gjithë që asnjë s’ ka 
parë ndonjë herë ndonjë majmun të bëhet njeri. Por këjo meri
die moderne, e cila i beson lë gjitha këto, nuk do që të besojë 
se Perëndia vet u-lind në formë njeriu, me gjithë që Jisu Krishti 
jecoi 'fpqaerisht n'é këtë botë. Sado absurde q'é të jenë ipothezai 
sitkencore, aio ekzistojnë në mendjen e njeriut pse janë forrnu- 
luar po prej njeriu.

Por lindja e Zotit ësht n j i  e vërtetë hyjnore dhe çdo gjë 
qe ësht hyjnore qëndron përmbi mendjen e njeriut. Mrekuiha 
e lindjes e mbulon fuqin e kuptimit të mendjes s’ onë. Asili e 
s’ Ica për të mundur ndonjë herë të tregojë në mënyrë shken- 
core Lindjen e mrekulluarshme prej Virgjëreshës, këjo liticije 
esiste një diçka e përmbinatyfëshme. Per mendjen t' onë mo
derne këjo duket absurditet. Por pikërisht në këtë absurditet 
qëndron madhështia e pashembëlitë e kësaj mrekullije. Përpara 
kësaj mendja e jonë mbetel e hutuar.

Mirëpo, e ke pyetur ndonjë herë veten zotrote nëse meu- 
dia e jote ësht në gjendje t’l  kupëtojë të tëra? Merrni p. sh. 
po atë send. Zotroie e slieh kështu, kurse rniku i yt e sheli 
krejt ndryshe. Dite të. tëra bisedoni për të dhe nule vini d’ a-
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kord. Por sikur, mos e bëftë Zoti, ay send të jetë një ide po- 
liiike, atëhore diskutimi do të ndizet, miqësia do të prishet 
dhe ju do të bëheni dy armiq të mëdhenj pa arirë kurrë në 
një pajtim. Hith një veshtrim në botën e fiiosofëvet. Atje ngjet 
pikërisht çka ngjet dhe në politikë. Atë që një filosof e quan 
të bardhë, tjetri thotë se ësht e zezë. Në asnjë fushë nuk ek.zi- 

'ston ndonjë moskuptim aq i math sa në fushën e filosofëvet, 
të cilët janë me gjithë këtë mendjet më të zgjedhura të njerë- 
zisë. Por sikur të marrësh vetën tènde vet, kujton se kupëton 
plotësisht ç’ ka je në vet-vete, çdo send që bën, ose çdo send 
që do ? Nuk të ka ndodhur ndonjë herë të bësh ndonjë punë 
që as nuk t ' a mirte mendja se munt t ' a bënje? Nëse puna 
ësht e bukur, e ndjen veten më të math nga ç’ e besonje. Nëse 
puna ësht e parëndësishme, e ndjen vetën më të vogël nga ç'e 
përfytyronje të ishnje. Zotrote ke shpirt. Doktrina krishtërore 
të raëson se ky shpirt- ësht i pavdekur. Por nuk të vjen që t’a 
besosh. Sepse mendja jote konstaton që pas vdekjes së çdo 
njeriu nuk mbetet tjetër gjë veç se një grusht keckash. Por në 
ke për t' a pyetur mystikisht zemrën, ke për të zbuluar në të 
nje dëshirë të fortë që shpirti të jetë i pavdekur. Dhe kurrë nuk 
e ndjen veten më të kënaqur se atëhere kur dyke asistuar në 
një mbledhje spiritiste shkon prej kësaj eksperience vulgate me 
iiuzionin që shpirti ron edhe pas vdekjes.

ja pra sa relative ësht mendja e jonë. Sa të kufizuara janë 
fuqit e sajë kuptimore bile dhe atëhere kur e kujtojmë tepër 
moderne, domethënë krejt shhencore. Un kam guximin të thek- * 
soj se kurrë njerëzit nuk janë ngrënë më barbarisht njeri me 
tjetrin dhe nuk janë copëtuar më shtazorisht se në epokën t’onë 
të rnentalitetit shkencor edhe modern. Asnjë nga njerëzit e dtae- 
shëm-nuk është i zoti të na japë një të vëftetë mbi të cilën të 
gjithë të jemi d'akord dhe t 'a  pranojmë si rregull udhëheqëje 
në jetë. Por njerëzia nuk mundet të jetojë pa këtë të vërtetë 
absolute. Tërë qenia e sajë, e turbulluar si një oqean nër rahjet 
e një fortune, e kërkon këtë të vërtetë absolute që t' a besojë e 
të shpetojë. Në jetën e njerëzisë së sotme ësht një e keqe e 
thelic dhe e gjerë që e hehnon dhe na bën të gjithë ië mjerë. 
M( alia e jonë e konstaton këtë të keqe, por s’ ësir' në gjendje 
q: L i a gjejë ilaçin.
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E pra, Kisha krishtërore këtë të keqe e qu.an mekat dhe 
na mëson që mekati ësht shkaku i babilonisë tragjike në të ci- 
lën lëkundet bota e.jonë moderne.

Pse u-bë njeri’Biri i Perëndisë? Që të shpetojë njerëzinë 
nga këjo e keqe, nga ky mekat që na verb o n  m en d jen , që na 
bën të mos mirremi vesh njeri me tjetrin, pë na shtyn të copë- 
to jm ë  njeri tjetrin  m ë  keq dhe se shtazët. Lindja e Perëndisë 
në mes t’ onë është zbulimi i së vërtetës definitive dhe absolute 
të ciiën asnjë mendje njerëzore s’ ësht e zonja të na e japë. Po 
t ’ i vemë re këngës kishëtare të krisht-lindjes, kemi për tc zbu- 
luar dii ësht kuptimi i vërtetë i mrekullisë së pashembëlltë që 
kremtojmë : «L in d ja  jo te  o K r is /i t  P erënd ia  jo n ë , i l in d i botës 
dritën  e d i j ë s . Dhe po në këtë këngë, Krishti që iindet, për- 
mbiiavdërohet si «dielli i  d re jtës isë» dhe d in d ja  që la r ta zi» . 
Sikundër diedi derth dritën e tij jetëdhënëse përmbi tokën, kështu 
edhe Krishtii lindur në formë njeriu derth dritën e dijës mbi men
djen t’ onë e dia kërkon të vërtetën e jetës dhe që vet nuk 
rnundet t' a gjejë. Për ne, njerëzit, lindja ësht njojtje. Esht njoj- 
tja e së vërtetës së jetës, që na e çfaqi Zoti Krisht. Dyke mos 
mundur të pajtohemi njeri me tjetrin, mundemi te pajtohemi 
me Krishtin shpëtimtar dyke përqafuar me tërë zemrën të vër- 
tetën që na e çfaqi Ay. Dhe kur gjithsejcili prej nesh do të 
paitohet plotësisht me Krishtin, do të gjendemi edhe ne të 
gjithë të pajtuar njeri me tjetrin. Një marrëveshje e rnadhe nër- 
mjet njerësvet, që ësht e pamundur të realizohet me anë té fi
losofisi ose me anë të dijes njerëzore, realizohet me dritën e 
jisu Krishtit që u-lind në grazhd. Këjo e vërtetë leçite t prej 
thellësiravet të qiellit për çdo nate të shenjtë të Krisht-liodjes : 
«Lavdi Perëndisë mbë të lartat, dhe mbi dhenë paqe, dhe nër- 
mjet njerësvet mirë-dashje».

B.

H id h ërim  n d jen  ay  q ' ë sh të  p u sh tu a r  p r e j  n a k a r it ; h idhë- 
rim  nd jen  g jith a sh ta  dhe m eka ta r i që  p en d o h e t m e zem ër  të  
k th je lltë . Po n d ry sk im i m id is  të  d y  h idhërim evet ësh të  k y  : h idhë-  
rin ti i  të  p a r it; i  tnb je llu r p r e j  d ja llit, e çka tëron  dhe e p r ish  
sh p ir tin , kurse  a y  i m e k a ta r ij  penduës, p je l l ’ e F rym ës së  
S h en jte , e sh p je  n je r in ë  n ë  rru g ën  e shpëtim it.



'Jtyo, e nenfydÀme <Me e domMdM&tne ftè>i itçminë
«Po të me thoshnin, se çdëshëroj më tepër, do 
të përbuzja  çdo dhuratë tjatër m endore e shpirt- 
rore, dhe do të zgjidhja p a  pikë dyshimi besimin 
e një 'zem ëre shpresëtare që beson në fuqin’ e
Zoti

(H. DAVY)

XXI

Si kundër theksuam n’ artikujt è më parëshme, njerës që 
qëndrojnë në vijën e parë të diturisë si në kohët e vjetra, si 
n' ato të rejat, pranojnë me një zë, se as një doktrinë filozofike, 
qoftë dhe ajo më e përsosur, nuk ka fuqi t’ushtrojë influencë 
mbi shpirtin e mbi zemrën e njeriut dhe t’ a mbushë këtë me
shpresë, me guxim e me ngusbëllim në raste të hidhura që
çfaqen shpesh herë në këtë jetë. Prandaj këta vajtojnë për pa- 
zotësin' e diturisë që të shërojë plagët e njerësvet në këtë botë 
dhe shpëtimin e presin vetëm nga ndërhyrja hyjnore, e cila 
përfaqësohet dhe çfaqet me anën e fesë dhe të doktrinës fetare. 
Feja pra.. — predikojnë viganët e diturisë — ësht ajo që mund 
të pakësojë dhe të lehtësojë vuajtjet e jetës, clyke i mbushur 
njerëzit me shpresë e me fuqi të mjaftë, për t' i duruar këto
vuajtje me gjakftohtësin’ e duhur, dhe as një dituri e as një
sistem filozofik nuk mund të zërë vëndin e fesë dhe të lozë 
rolin e saj mirëbërës e shpëtimtar.

Këtë të vërtetë e predikojnë, si thamë, përfaqësonjësit më 
të çquar të diturisë e të shkencës me anën e vepravet të iyre 
të pavdekura. Po edhe sjellja e këtyre te diturvet dhe veprimet 
gjatë jetës së tyre praktike e shoqërore na japin të kuptojmë se 
ata me gjithë kullturën filozofike, nuk kanë mundur të përba- 
llojnë fatkeqësit’e jetës me kuxìmin e me gjakftohtësin' e duhur; 
episode të ndryshme gjatë jetës së tyre na provojnë në mënyrë 
të qartë, se ata me anën e filozofisë nuk u-ngritnë më lartër se '
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njerëzit e tjerë, dhe se dituria e tyre e rnadhe nuk i ka bërë 
më të fortë dhe nuk mundi t’i mbushë me shpresë e me ngu- 
shëllim në raste të hidhura të jetës së tyre.

Që të mos zgjatemi shumë, kujtojmë se do të jetë mjaft 
të shënojmë këtu disa vetëm emëra njerëzish të përmendur në 
kohërat e vjetra për diturin' e tyre të madhe dhe për kulturën 
filozofike e shkencore me të cilën ishin pajosur. Të gjithë këta 
— përveç Sokratit vetëm, i cili përballoi, -siç dihet, vdekjen 
me një gjakftohtësi e një apathi të çuditëshrne — me sjelljen 
që kanë treguar në raste. ngjarjesh të hidhura, q’u-ngjajtnë, nuk 
lenë as pikë dyshimi se kultura e këtyre dhe filozofija nnk pati 
fuqi t’i forcojë ata, t' i ngushëilojë dhe t'i bëjë të. zotë, që t' i 
pranojnë fatkeqësit'e jetës me gjakftohtësi e apathi, ashtu siç 
bëjnë ata që kanë parime fetare dhe që në jetën e tyre uc'hëhi- 
qen e frymëzohen prej fesë e doktrinës fetare.

Ì madh ishte dbe i dëgjuar Solon-i; diturija e ■ tij ishte aqë 
e madhe dhe e'gjërë, sa që u-vu në radhën e të sbtatë të di- 
turvet të Oreqisë së vjetër; ligjet që vuri n'Athinën e vjetër 
kanë qënë të famëshmë; emri dhe fama e tij kapërxyen kufit 
e Greqisë s’ atëherëshme, u-përhap dhe arivi gjer n | vëndet më 
të largrne të botës që dihej n' ato. kohë; në udhëiimet e gjata 
që bëri, u-prit kudo me nderime të mëdha nga mbretërii e 
atyre popujvet, ku më parë kishte vajtur fama dhe .ishte njojtur 
si njeri i ditur, si Tilozof e si ligjëvënës i madh.

Plutarku/ biografi i madh i vjetërsisë, në jetën e Soiòu-it 
tregon një episod q’i ngjavi Soion-it gjatë udhëtimit të tij 
n' Azin e Vogël, episod ky që ka fë bëjë shumë me themën 
t’onë e që vërteton, se edhe njerëzit më të ditur nuk fituan 
nga fillozofija e nga diturija, përveç se njohuni që kanë çviiiua, 
nofta mëndjen e tyre, po zefnrën e tyre as e preknë as c for- 
cuan.

Solon-i pra midis të tjerëvet vizitoi Thalet-in, filozofin e 
përmendun të Jonicës; të dy të diturit biseduan për shurnë 
çeshtje filozofike dhe shoqërore e politike ; një dite në mes- të 
bisedimit Solon-i i çfaqi habitjen, pse Thaleti kishte mbetur pa 
u-martuar e nuk kishte formuar familje si bëjnë inë të shmntët 
e njerëzvet në këtë botë. Thalet-i atëhere nuk i dlia as një
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përgjigje dhe bëri si kur nuk i dha rëndësin pyetjes se Solon-it; 
po pas pakë ditë thirri një nga miqt e tij, i caktoi ditën, kur 
duhej të vinte në shtëpin e tij — kur do t' ishte bashkë me 
Solon-in — dhe ia  pregatiti që më parë përgjigjet që do t 'i  
jepte Solon-it, si i ardhur rishtas nga qyteti i Athinës. Ditën e 
caktuar pra miku në fjalë erdhi në shtëpi. të Thalet-it dhe hyri 
në dhomën, ku bisedonin të dy të diturit. Pasi ndenji dhe u 
përshëndosh me Solon-in, tha se kishte vajtur n'Athinë dhe dje 
ishte kthyer sandejmi. Atëhere Solon-i e pyeti me pa durim.

S. — O mik, çtë reja kemi nga Athina?
X, — (I pregatitur që .më pare prej Thaletit) No një gjë 

me rëndësi nuk ka; vetëm në ditët e fundit ngjavi një vdekje 
e tmerëshme që tronditi tërë qytetin ; u-ndodha bile dhe në 
varrimin e tij q’ ishte madhështor, mbasi, siç thoshnin, i vdekuri 
ishte bir i.një njeriu të mënçur e të ditur, dhe ati i shkretë 
nuk u-ndodh aty në varrimin e të birit, se prej shumë kohë 
ishte lark atdheut.

S. — Oh ! i shkreti at!; e si quhej ky?
X. — Emrin e dëgjova, po nuk e mbaj mënd ; vetëm këtë 

dij, se i ati i djalit ishte i dëgjuar dhe i ditur.
Solon-i i tmeruar nga kjo përgjigje, e pyeti përsëri :

> S. — Si ishte valle emri i atit? A mos quhej Solon?
X. — Po, zot, ashtu quhet i ati i djalit të vdekur.
Atëhere Solon-i me të dëgjuar këto fjalët e fundit, bërtiti 

si i marrë, u-përplas pas murit të dhomës, përpiqte kokën pas 
tij, çkulte flokët si i çmendur, rënkonte e thërriste i dëshpëruar 
dhe bënte tërë atf që bëjnë zakonisht njerëzit në raste të këtilla.

N’ atë çast u-ngrit Thaleti, e zuri për dorè Solon-in, qeshi 
dhe i tha : «I dashur Solon, mos qaj ; tërë këto që dëgjove 
nga goja e këtij mikut këtu janë të fabrikuar prej meje dhe 
s' janë as pak të vèrtala ; dhe i fabrikova që të kuptosh mire, 
pse unë nuk dua të martohern e të bëj fëmijë. Se me të vërtet
nuk mund të duro] vuajtjet që Jhkakëton martesa dhe fëmijët, 
po sa që dhe-ti një njeri shumë i ditur dhe shumë trim shpir- 
tërisht nuk mund t’a mbash veiiten, po ment u-prishe mënç
nga hidhërimi që ndjeve per vdekjen e remë të birit t' ënd....» '

Paraqitmë këtu sipër një nga episodet, q 'i kanë ngjarë
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Solon-it, ashtu siç na e tregon Plutarku në biografili rrellative, 
mbasi ky episod vjen të na ndihmojë dhe të fuqizojë thezën 
t’ onë, se edhe njerëzit më të ditur e më të fortë në pikpamje 
lartësije mendore dhe shkencore nuk kanë mundur t' u bëjnë 
ballë me kuxim e me trimëri valëvet e peripetive të jetës, e se 
filozofija e diturija e tyre e madhe s' ka qënë as pak e zonja, 
që t’ i mbushë kë.ta me shpresë dhe t’ i ngushëllojë në raste 
ngjarjesh të hidhura- Sa ndryshim i madh midis Solon-it të 
ditur dhe Jovit! Ky i fundit diturin e të parit nuk e kishte, po 
kishte një tjatër gjë më të vlefshme; besimin në Zoti dhe bin- 
dje të plotë në urdhërat e në dëshirat e tij. Prandaj fatkeqë- 
sit’ e tmerëshme q’ i ngjajtnë një ■ pas një, i përballoi me 
trimëri e gjakëftohtësi shembëllore, dyke thënë pas çdo fatke- 
qësije «Zoti i dha, Zoti i mori, qoftë i bekuar Emri i Tij».

SHPRESËTARI

Të shtatë bijat e djallit

Nji prallë e vjetër, popullore thotë, se i mallkuemi u- 
kujtue nji ditë të martohet dhe ay, të marrë nji grua dhe të 
lindë me atë vajza, të cilat ma vonë t' i martojë dhe dhandurët 
e tij t’ i sjellë me vete në shkretëtirë.’

Kështu i mallkuemi i vihet kësaj pune, tue marre si bash- 
këshorte Padrejtësinë, me të cilën u-lindën shtatë vajza.

Të parës ja vuni emënin Kryelartësija, dhe e martojë me 
nji njeri të math. E dyta quhesh Kambëngulja dhe e martojë 
me nji katundar. E treta quhesh Gënjeshtra dhe e martojë me 
nji tregëtar. E katërta quhesh Dorështrejtësija dhe e martojë 
me nji miljonar. E pesta quhesh Ipokrizija, të cilën e martojë 
me fytyrat Kishëtare. E gjashta quhesh Eudulle dhe këtë e dër- 
gojë nër gratë. Ma në fund e shtata quhesh Kurvënija dhe këtë 
nuk e martojë, por e mban në shtëpi dhe ja ofron se cilit njeri.

Se dia prej bijavet e të mallkuemit paraqet nji nga të 
shtatë mëkatat kryesore dhe secila zgjedh bashkëshortin e për- 
shtatur. Pra, le të përpiqemi që të mos gabohemi me u-martue, 
ose me lidh fatin t' onë me ndonjanën e të bijavet, e të sipër- 
mendunit.



S T U D T M E  B T B L I K E

YITHLEEMI
Esht një vend i fisit të Iudës, të cilin në kohërat e vjetra 

kananeasit equanin dhe Efratha. Emri Vithleem, domethënë «shtëpi 
e bukës». Si duket,, ky emër i detyrohet prodhimtaris së vendit. 
Vithleemi ësht me të vërtet i rrethuar prej kopshtësh të bukur 
me ullinj, fiq dhe hardhi dhe në anën jug-lindore ka një fushë 
mjaftë të pasur me grurë. Bile dhe ernrin e vjetër Efratha, e 
kish marr po nga shkaku i prodhimtarisë së tokës, se në gju- 
hën ebraike, fjala Efratha d.m.th. prodhimtare. Edhe arabët ako- 
ma, pushtonjësit e më-vonëshëm të Palestinës, nga shkaku se 
Vithleemi mban shumë bagëti e kanë quajtur «Baithlahm», 
d.m.th. shtëpi e mishit. Lugina që ësht nga lindja e Vithleemit 
dhe që zgjatet deri në shkretëtirën e Engjedës, ka ushqyer dhe 
ttshqen deri sot shumë bagëti, gjat gjithë kohës së vitit, dhe 
nga ky shhak banorët e Vithleemit kanë qëndruar gjithënjë aty. 
Mishin që konsumohet sof në Jerusalem e në rrethet e japin 
bagëtit e luginës pranë Vithleemit. Me shumë të drejtë, pra, 
qyteti i Vithleemit u-quajt «shtëpi e mishit».

1. Kar ky qytet u-quajt Efratha dhe kur Vithleem?
Për një përgjegje të saktë na mungojnë dokumentat. Em- 

rin Efratha e takojmë për të parën herë në të Bërët: «Edhe 
kështu vdiq Raqella dhe qe varrosur pranë rrugësqë shkon për 
Efratha, i d ii ësht Vithleem...» (36. 16-19). Që këtej kuptohet 
se kur Jakovi shkonte në Hebron, Vithleemi quhej më tepër 
Efratha (shiko dhe të Bërët 48. 7).

Në 1 kronik. krye 3 paragraf 1-4, këndojmë: «Të bijt e lu- 
dës janë: Perec, Hetron, Kasm, Munì dhe Sobal... Dhe Penuel-i 
ishte at i Gjedeor-it dhe Ezer-i at i Mush-it. Këta janë të bijt 
£ Murit, që ësht i parëlinduri i Efrathasë, at i Vithleemit».

Nga ky paragraf i fundit del ne shesh se emri Efratha i qy- 
tetit i detyrohet një personi nga raca e Iudës, të cilit i ësht 
dhënë nën pushtet Vithleemi. Kështu që përfundimi tnund të
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jetë ky : emri i parë i qytetit ësht Vithleem dhe se Efratha d® 
të jetë ndonjë rindërtonjës i qytetit. Në se këjo gjë ka ngjarë 
para ose pas vajtjes së Ebrenjvet në Egjypt, nuk munt të cak- 
tohet me saktësi. Por, duke marr parasysh se kur vdiq Raqella, 
ermi Efratha ishte i njohur, kujtojmë se këjo punë ka ngjarë 
para vajtjes n' Egjypt.

2. V ithlem i në Dhjatën e Vjetër
Libri i Jesu Navi-ut, në të cilin bëhet fjalë rnbi mënyrën 

e ndarjes së qytetëve të Kanaanit nërmjet bijvet të Israelit, kur 
na tregon qytetet e vendet që i janë dhënë racës së ludës, nuk 
e përmend Vithleemin. Por, të përmendurit e Vithleemit si 
«Vithleem i Iudesë> (Gjyk. 17.7; 1 Mbr. 17.12; Matth. 2.5) tre
gon se ky do t'i përkiste me doemos fisit të lndës.

Nga ana tjetër, fakti se Ioanathan-i, i bir i Gjershom-it 
(Gjyk. 18.30), një levit i ri, që u-bë prift i idhujvet të Mictìash-it 
(Gjyk. 17, 9-7) edhe më vonë kryetar i kultit idhullatrik mbi 
Danitët, qe nga Vithleemi, na jep të kupëtojmë se Vithleemi- 
ishte qytet i levitëvet.

Ajo që, e bëri Vithleemin të jet'i dëgjuar, ësht se atje 
u-lìnd Davidi dhe se po atje, në bazë të profetivet, dotë lindej 
dhe Shpëtimtari i botës (I Mbr. 16.1). Deri më sot bile trego- 
het atje një sternë që quhet Bi’ar Daud.

Si u-bë mbret Davidi dhe mundi të pushtojë Jerusalemin 
e t'a bëjë qendër për gjithë Israelin, u-kujtua dhe për qytetin 
e tij lindo!) Me që, një lloj Barzilai Kaladiti qe kujdesuar për 
Davidin kur ky rrinte fshehur nè Manahaim, Davidi s’ e harroi 
dhe, kur u-be mbret, i mori te birin Chimham (II Sam. 19. 31-40) 
pranë duke i dhënë dhe një pjesë mjaftë të madhe toke pranë 
Vithleemit dhe duke e ngarkuar njëkohësisht dhe me kujdesjen 
e qytetit. Atëhere Chimhan-i, për të mbikqyrur qytetin dhe për 
t'u kujdesuar dhe për dhentë, ndërtoi një han të madh, që mori 
emrin e vet dhe që shërbente njëkohësisht dhe për çlodhjen e 
karvanëvet që shkonin për në Egjypt.

Më vonë qyteti qe fortifikuar prej Roboamit (II Kron. 11.6). 
Gjithashtu dhe prej librit të parë të Ezdra-s (2.21) mësojmë se 
nga robëria babyltonase u-kthyen 123 Vithleemitë.
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3. Q yteti i V ithleem it në Dhjalën e Re
Në Dhjatën e re qyteti i Vithleemit u-bë qyteti më i ve- 

neruar i botës. Kur erdhi të mbushurit e kohës, ky qytet, që 
ishte më i vogëli nërmjet mijërave të Iudës (Mihea 5. 2), u-bë 
më i madhi mbi të gjithë dhenë.

Perëndia, i cili të gjitha planet i përmbush, bëri që të 
përmbushet edhe parathënëja mbi Vithleemin. Me të vërtetë 

n' atë kohë dolli urdhër prej Qesarit të shkruhen gjithë bota... 
Të gjithë shkonin për t’ u shkruar, gjithsejcili në vendin e tij. 
U-ngjit pra dhe Josifi nga Galilea nga qyteti Nazaret, që të 
shkojë në Iudhë, në qytetin e Dhavidhit të quajtur Vithleem — 
mbassi ishte prej shtëpis dhe farrës së Dhavidhit — që të 
shkruhesh bashkë me Marine, të fejuarën e tij, e dia ishte 
shtatzënë. Edhe kur ishin atje, i erdhi koha Marisë që të lindnjë. 
Edhc lindi birin e sajë, Shpëtimtarin e botës. E pështolli në 
shparganj edhe e vuri në grazhd; sepse nuk kishte tjatër vënt 
atje ku kishin rënë» (Lluka 2. 1-7).

Që nga ajo orë, Vithieemi u-bë dhe do të jetë deri në 
mbarim të jetës vendi më i dashur ku të gjithë — fetarë dhe 
afetarë — do të dëshironin të shkonin të paktën një herë në 
jetën e tyre. Por i mallkuari, armiku i njerzisë, nuk pushoì me 
grepat e tij deri sa nuk gjeti dhe shpirte të gurosurë që të 
kundërshtojnë vendin e lindjes së Vithleemit. Ata që kundër- 
shtojnë historicitetin e fëmijërise së Jisuit, kundërshtojnë dhe 
vendin e lindjes së tij në Vithleem (Straus, Usener, Schmidt, 
Weis).

Për ne, që i besojmë Shpëtimtarit dhe Ungjillit të tij të 
shenjtë, vendi ku u-lind Ay ësht Vithleemi.

Ndryshime të vogëla eksistojnë dhe nërmjct atyreve që 
besojnë. Kështu që, Shën-justini e cakton shpellën ku u-lind 
Shpëtimtari shumë jasht prej Vithleemit, afro nërmjet manastirit 
të Shën-Iliut dhe varrit të Raqellës. Dhe Sh. justin-i ësht një 
nga shkrimtarët më të afërtë të kohës apostolike. (Justin Dialog. 
Migne., P. G. 5; 657). Anastas Sinaiti (Migne P. G. 89, 285) 
thotë se Siipëtiiiitari nuk u-Iiind në shpelië, sepse Ungjijt nuk 
bëjne fjalë për një gjë të këtillë. Por pikëpamja e tij ësht më 
tepër theoritike, mbassi bazohct në faktin që ungjijt nuk për-
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mendin fjalën «shpeilë». Po të këtij mendimi ësht edhe Sh. 
Epifani (adv. Haeresis, Voi. I, 21, 9 Migne P. G. 41, 905).

Kundër pikëpamjes së Sh. Justinit dhe Anastasit, qëndron 
Origjeni, i dii thotë se në kohën e vet, e gjithë bota nderonte 
shpellën e lindjes së Zotit në Vithleem (Origjen, kundër Kelsit 
1, 15. Mlgne P. G. 11, 756).

Nga ana tjetër, nga sa na tregon ungjillori Lluka (2, 7) 
duket se është fjala për një han, që në botën orientale do të 
thotë hotel. Këta hane bëheshin zakonisht në anët e qytetit, 
për të patur vend për oborr, mbassi qytetet në lindje, shtëpit 
i kanë po thuaj se të ngjitura njerën me tjetrën, pa rrugë të 
gjëra dhe të përshtatëshme për kalimin e karvanevet.

Një han përbëhej prej një oborri të math të rrethuar 
me mur prej gurësh të mëdhenj, në mënyrë që të mos mundin 
kafshët t’a kapërxejnë dhe prej një kasollëje prej guri ose shpellë 
natyrale që përdorej si për kafshët, ashtu dhe për njerëzit.

Në një të këtillë han do të kenë përikur dhe Shën-Josifi 
me Virgjëreshën, mbassi nuk gjetën vend në qytet nga shkaku 
i shumicës së popullit që qenë mbledhun atje. S' ësht çudi që 
të ketë qenë dhe po ay han, i bërë prej Chimhan-it, mbassi në 
lindje punimet e këtij lloji durojnë për mijëra vjete.

Kështu që stipella ku u-lind Zoti i ynë Jisu Krisht ndo- 
dhej në Vithleem dhe n' anët e qytetit. Këtë e vërteton dhe 
.gojdhënëja e krishterë, e cila gjithëmon ka veneruar Shpellën e 
Lindjes që ndodhet në jug-lindje të qytetit.

I lumuri Jeronim, duke shkuar një herë e për gjithëmon 
riga Roma, u-stabilizua në Vithleem dhe këtu ndenji afro 38 
vjet duke u-mar me përkthimin dhe shpjegimin e Shkrimit të 
Shenjtë.

Në një letër drejtuar Paulin-it na thotë se Perandori 
.Adrian prishi të tre vendet që veneroheshin nga të krishterët, 
d.m.th. Varrin e Shenjtë, Golgoihan dhe Shpellën e Vithleemit. 
Mbi shpellën e Vithleemit — shton — u-mbuall një pemë për 
mder të Perendisë pagane Tamuz. (Migne, P. L. 21. 581).

Nuk kaloi shumë kohë dhe të krishterët e nxuarrën prapë 
:në shesh shpellën, se Origjeni na tregon që në kohën e vet 
.stipella qe desgropuar dhe nderuar.
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Eusebi i Qesarisë (Migne P. G. 22, 540 dhe 20, 19.1) his- 
toriani i math i shek. të IV-të na thotë se, kur Shën-Elena 
erdhi në Palestine, ndërtoi mbi vendet e veneruarë nga një 
kishë. Bile mbi shpellën e Vithleemit dhe mbi Varrin e Shenjtë, 
kishat qenë tepër të bukura e të mëdha.

Më 511 kisha e Vithleemit qe grabitur shum ligsht nga 
ana e Samaritanëvet. Më 531 perandori i Byzantit Justinian, për 
t’a mbrojtur qytetin nga invazione të tjera, e rrethoi me mur, 
por më 614 Persët dhe më 636 Arabët vunë dorë përsëri mbi 
të. Më 1099 kryqëzatat pushtuan Vithlemmin dhe u-kujdesën 
t’a përmirësojnë kishën, por më 1187, vendet e shenjtë ranë 
prapë në duart të arabëvet.

Nënë sundimin Turk/'të krishterët kanë mundur të vizi- 
tojnë vendet e shenjtë, por me vështirësira të mëdha. Të krish- 
terët e Palestinës, kanë ruajtnr besën dhe këta vende me pa- 
gesa të mëdha, bile dhe me gjakun e tyre.

4. Gjëndja e sotshme e Vithleem it .....  -... .....—  — - ............— «---—
Vithleemi ndodhet nja 8 kilometra larg Jerusalemit, mbi 

rrugën që shkon për Hebron. Udhëtari që shkon për Vithleem, 
me një herë si del nga Jerusalemi, sheh nga ana e majtë nja 100 
metra larg një majë mali që quhet: mali i këshillës dinake, ku 
thuhet se kishin menduar Judhenjt për të parën herë të zënë 
Krishtin. Mbi këtë mal sot ndodhet manastiri Orthodhoks i 
Sh. Porfirit. ,

Nj’ a 2 km. po larg Jerusalemit, ndodhet çesmja e Marisë. 
Këtu pas gojdhënëjes së shenjtë u-ndal dhe u-çplodh Shën-Ma- 
ria me Josifin, kur shkonin në Vithleem. Quhet njëkohësisht 
dhe çesme e magëvet ose e yllit, mbassi thuhet se u-duk për- 
sëri ylli nër magët.

Në gjysmë të rrugës për Vithleem qëndron si një kësht- 
jellë e mesjetës manastiri i Sh. lliut. Karshi manastirit ndodhet 
Tantur-i, një spital që mbahet prej motravet katolike.

Para Vithleemit, dhe ekzakt atje ku rruga ndahet për Heb
ron, ndodhet varri i Raqellës, si një dëshmi e përjetëshme për 
kalimin e kohës.

Duke ecur nga ana lindore e qytetit, arrijmë para Kishës
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së Lindjes, e cila të duket si një kështjell' e vogël, se sa një 
kishë.

Në këtë kështjellë hyn nga një derë shum' e vogël. Këjo, 
në kohët e para qe mjaft e madhe, por u-vogëlua nga kallo- 
gjerët, për arësye se policia turke hynte kaluar në kishë.

Porsa hyn brenda, ndodhesh në qendrën e kishës ortho- 
dhokse, e cila ka 40 shtylla. Këjo pjesë qe ndarë nga altari me 
një mur të trash, të cilin më 1929 e kanë prishun englezët. Në 
muret e ldshës vihen re shumë bukur edhe sot mozaikët e k'o- 
hës së justinianit. Nënë altarin ndodhet shpella e lindjes, e cila 
ka në anën lindore vendin ku u-lind Krishti, dhe n' anën pere- 
ndimore grazhdin ku u-nde Ay. Po nënë kishën ndodhen dhe 
kishat e vogëla të Sh. Josifit, të foshnjavet të pafajëshëm dhe 
të Jeronimit të lumur.

, Nga ana jugore e Kishës, ndodhet manastiri orthodhoks, 
ku banojnë kallogjerët t’ anë, dhe manastiri ermen. Pranë altarit 
orthodhoks ndodhen: një aitar i vogëi i sirienëvet, dhe një i 
ermenëvet.

Nj'a 100 m. nga ana lindore e kishës së Lindjes, ndodhet 
kisha katolike «Grota e qumështit», e ndërtuar mbi një shpellë 
ku thuhet se qëndroi për pak kohë Sh. Maria para se të shkonte 
në Egjypt.

Qyteti i Vithleemit ka sot një popullësi prej 6.815 frymësh 
nga të cilët 1219 musulmanë, 2 judhenj, 5.589 të krishterë dhe 
5 atheistë. Banorët janë mjaft punëtorë dhe shumica merret 
me bagëtitë.

B.

M b i n j i K r y q

Nji besnik n' Angli la nji porosi me i shkruejt mbi kryqin 
■e varrit këto ffalë shumë-mësimëdhanëse : «Kam jetue q l  të 
'vdes dhe kam vdek që të jetoj»..

Jeton dhe ti, këndonjës i dashur, një jetë të këtillë, që në 
■vdekjen të të shkruhen mbi kryqin e vorrit këto fjalë shumë- 
imësimëdhanëse ?



M e rastin  e  lindjes së
F O S H N J E S  H Y J N O R E

Njëzet shekuj kaluan, që kur Perendija dërgoj të Birin në 
këtë Botë, për të treguar rrugën e vërtetë që duhet të ndjekin 
njerëzit dhe për t’ u dhënë l ig jin  e am ëshuar, të eilin duhet t’ a 
kenë si kriter e si udhëheqës në jetën e tyre.

Ky ligj është , një pasqyrë, ku duhet të shohin vehtën herë 
pas herë pasonjësit e kthjelltë të Krishtit. Me rastin pra që 
kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit, le të qëndrojmë përpara kë- 
saj pasqyre dhe le të Shohim vehtëri t’ onë, nëse meritojmë të 
sjellim emrin e Atij, që zbriti prej qiellit për shpëtimin t' onë.

Je k ry e ta r  i n jë  sh tëp ije  ose i n jë  p o p u lli ? Eja përpara 
kësaj pasqyre dhe shihe vehten. Si vepron vallë ? Si tiran i po- 
pullit, apo si sherbëtor i tij ? Si enkurajonjës i të mirëvet, apo 
si mprojtës i të liqvet? Mbaii në dorë, siç thote Pavli, shpatën 
e fuqisë dhe të pushtetit. Po si e përdor këtë? Për lumturin’ e 
popullit, apo për çdukjen e tij? Për shpëtimin e tij, apo për 
çkatërimin e tij ?

Je përfaqësonjësi i K r ish tit , drejton  K ish ë n  dhe je bariu  i 
besnikëvet. Qëndro dhe ti përpara pasqyrës ! Ç’ përfaqëson 
vallë ti ? Je sherbëtori i lëndës, apo flamurtar i shpirtit ?

Nderohesh e qëndron si bariu i grigjës së pasonjësvet të 
Kryebariut. Po si e kryen këtë detyrë? Mundohesh e lodhesh 
për shpëtimin e kësaj grigje, apo e ke hedhur në plogëtinë dhe 
në rehatinë? Përpiqesh si t’a tërheqësh besnikun, apo përkun- 
drazj e 'largon nga vatha e Krishtit me sjelljet--e tua ? Shëkohu 
mirë në pasqyrën, se do të vijë dita, kur do të gjykohesh për- 
para Gjykatësit qiellor.

Ke zgjedhur detyrën e shenjtë të priftit, të dkjakonit ose 
të predikonjësit. Edhe ti eja përpara pasqyrës! Gili ësht misioni 
i ’ end? Të rish i qetë, apo të punosh e të lodhesh? Të ndriçosh 
shpirtërat e besnikëvet, apo t’ i lesh n' erësirën, dyke u-shtënë 
me misli e me shpirt pas lëndes, e dyke u-bërë sherbëtor i 
’u-lët i dëshiravet të tua trupore? Quhesh ushtar i Krishtit, 
Fare mire. Po cili ësht sherbimi i yt në luftën për fiarnurin e 
tese? }e model i përsosur për besnikët, apo sbandai e ngasje 
për ata? Shëko mire se mos prishësh në vënd që te ndërtosh; se 
ino? sjeiiësh çkatërim, në \ ënd tè sdì peti ni i t ; se mos e poshien'-sli
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kishën, në vënd t' a lartësosh; se mos me sjelljen t’ ënde i shka-
këton asaj turp, në vënd të lavdisë e të çkëlqimit.

Edhe ti, besnik e ■ nxënës i Krishtil, cili do qofsh,
burrë ose grua, i pasur ose i vobegët, i madh ose Ì vo-
gël, i ditur ose i pa-ditur. Të kërkon bota dhe të fton Peren- 
dija. Po ti ku i ktheri veshët e tu dhe kujt i a dorëzon zem- 
rën? Të ngroh vallë dielli i besimit? Të ndriçon ylli i shpresës? 
Të kënaq e të enthusiazmon amëshurija dhe bota shpirtërore e 
sipërnatyrore, apo preferon më tepër lavdërimet e njerësvet, se 
sa të Krishtit? I shërben Mammonasë, apo Perendisë? Të pëK 
qen të pushtohesh e të sundohesh prej epshëvet mishërore, apo 
të jesh sherbetor i pemëvet t' ëmbëla të shpirtit.

Sjell emrin e të Krishterit. Ku qëndron besimi t’ ënd e 
çpemë ka sjellë feja, për të cilën mburesh ti? Ç'.ke bërë në 
pikëpamje të pendesës, të rilindjes, të përmirësimit? Je vallë i 
mirë, i pastër, i urtë, i drejtë ? Ke dashuri kundrejt miqvet dhe 
armiqvet të tu? Cila është sjellja e jote në kohë lumturije dhe 
fatkeqësije, në raste gëzimesh e hidhërimesh ?

Ju, o të krishterë të vërtetë ! Ejani të gjithë përpara pas- 
qyrës dhe shihni mirë !

Kujtimi i lindjes së Krishtit le të na sjellë më afër dritës, 
e më afër së vërtetës; le të na shpje në rrugën e shpëtimit e 
të lumturisë. Jeta e jonë le të forcohet nga besimi, le të fuqi- 
zohet nga shpresa, le të çkëlqenjë nga dashurija ndaj Zoti e 
ndaj t' afërmin.

Foshnja e Vithleem-it është tashi mbret i gjithësisë dhe na 
thret në mbretërin, e tij. Po na fton nga një rrugë që kërkon 
prej nesh kuxim, trimëri, durim, mundim e vuajtje.

Jemi të krishterë? Le t ' a tregojmë këtë me vepra mirësije 
dhe vetmohimi, se vetëm ata që jetojnë për Krishtin dhe që 
pranojnë të mundohen, të vuajnë dhe, në rasi nevoje, të vdesiu 
për ligjin e Tij, vetëm këta mund t’i dalin përpara e t'a presin
me këngë e me hymne; yetëm këta dhe jo të ftohtët e të pio*
gëtit shpirtërisht e moralisht, mund t 'i  këndojnë hymn.n ma-
dhështor «Virgjëresha sot..... » Foshnjes hyjnore, e cila u.bë
model për jetën t' onë dhe e cila me vdekjen e saj martirike 
na mësoi se si duhet të kalojmë gjer në fund rrugën e detyrës
s’onë, dyke mos u-drojtur t'arrijmë edhe gjer në derdhjen e
gjakut t' onë, në rast se këtë e kërkon plotësimi i detyrës s’onë 
dhe ligji i Shenjtë i Shpëtimtarit. Shpresëtari
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Prap na erdhi Dit-lindja e Mbretit të Mbretërve edhe Zotit 

t ’onë Jisu Krisht, Dit-lindja e nji sunduesi, të padukshëm edhe 
të gjithë pushtetshëm, e cila festohet prej milionëve njerzish në 
botë, dhe ma shum pa ndonji /detyrim, lirisht, edhe me gëzim. 
Kjo ash t. Krisht-lindja e të Krishterëvet. Kjo asht dita që bau 
mëshirë, lumëron, ngushëllon, mëson, mir-edukon, rilind, por 
edhe na tërheq vërejtjen.

Krisht-lindja asht nji ditë e vjetër në botë, nji histori e 
gjenis njerzore, e cila festohet pa pra. Dihet nga të gjithë, që 
njerzit nuk festojnë dit-lindjen ë t’ afërmvet të tyre që kanë 
vdekur. Të vdekurit përkujtohen vetëm n' atë ditë që kanë vdekë. 
Deri sa njeriu rron, i festohet dhe i përkujtohet dit-lindja, por 
kur ndërron jetë, i kujtohet dita e vdekjes së tij. Tue festue 
ditë-ltndjen e Krishtit neve me atë dëshmojmë që Krishti asht 
gjithmon i gjallë. Me të vërtetë Zoti j' onë i gjallë, ashtë edhe 
neve e festojmë Dit-lindjen e Tij si nji dite të gjallë dhe jo të 
vdekur.

Kjo Krisht-lindje përfaqëson të Njimij e nandqind e dyzet 
e njitin vit të lindjes së Zotit t' onë Jisu Krisht. Dit-lindje ma 
e vjetër e të ma të vjetrit njeri, që gjithmon asht j  gjallë ndër 
neve, me gjithë që neve r.ë këte festë e paramejtojmë Krishtin 
si nji foshnjë. Ay asht ma i vjetri njeri, ku dhe vetë Ay e vër- 
tetojë tue i thanë Judhejvet: «U në ja m ë  përpara  se të  lin d e t  
A v r a m i, edhe: U në ja m ë  f i l i im i  (Jov. 8,25-28) ose sikundër thotë 
Apostoli Pavli mbi A t|j A y  a sh të  p ërpara  të  g j i th a v e  edhe të  
g j i th a  ja n ë  tnbi A te  (Kolo. 1. 17). Ay është i përjetshëm përfy- 
tyrim, i përjetshëm originai i të gjithë njerzëve në botë, që 
prej brezit stërgjyshor të njerzis deri në krijesën ma të fundit 
të sajë. Sepse simbas Tkonës së përjetshme të Tij ashtë krijuar 
shpirti i çdo njeriu. /fy ash të  d r ita  e vërtetë, që n d r it  çdo n jeri 
q ë  v jen  në  botë (Jov. 1. 9). Sikundër që diëlli ndë kupën e qie- 
Uit i jep dritc të gjithë yjvet dhe kështu yjtë ndrisiu të ujejta 
me diellin, njashtn ndrit ay çdo shpirt nie dritën e Yet ku të
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gjithë njerzit deri sa janë të pa errësuar i përgjajnë Krishtit tue 
ndrit me dritën e Krishtit.

Përsërisim : të gjithë njerzit sa janë njerzë, i 'përgjajnë 
Krishtit, lari e posht si kopja originalin. Ka edhe kopje, té cilat 
as pak nule i përgjasin originalit të vet. Kështu ka dhe njerzë 
që as në ndonji pikë nuk i përgjasin Krishtit. Dhe të tillë janë 
ata, që e kanë humbur krejtësisht fuqin hyjnore të shpirtit të 
tyne, të bukuris dhe të jetës, dhe janë pa shpirt dhe anti-krisht.

Zoti jonë Jisu Krisht deri sa ishte mbi dhé kujdesohesh 
që t’ i tregohesh të gjithëve i njejtë, i barabart me disa pjesa 
të përjashtme të Tij, për me kenë i gjithë të gjithve, që keshtw 
me i lartësue deri në përgjasin e mbrendëshme shpirtnore me 
Vehten e Tij.

U përgjaste të vobektëvet dhe atyne që nuk kishin shtëpi, 
sepse dhe vetë nuk paté, as shtëpi, as arë, as kafshë. Të gjitha 
që gjindeshin rreth Tij ìshin të huajat.. U përgjaste punëtorëvet 
se dhe vet deri né vitin e tridhjet punonte si puntor.

U përgjaste të pasurvet për kënaqsin e sendeve ushqimore 
që kjo botè i afroj; prandaj dhe të pasurit e thirnìn në për 
shtëpijat e tyne edhe nëpër tryezat e tyne. U përgjaste Mbre- 
tërvet në fuqi dhe në pushtet. Por vetëm që pushteti i Tij 
shtrihesh edhe nëpër mbretënin engjëllore. Prandaj dhe deshën 
me e bae Mbret. U përgjaste të vjetërvet sì pas dituris dhe 
mençuris prandaj dhe e ndëgjonin. U përgjaste djemvet si pas 
rinis së ndriçme në fytyrën e Tij, prandaj dhe djemtë e rretho- 
nin. Edhe atyne që qajnë, u përgjaste.

Njashtu deshi me u-paraqit vii. të Krishten né këtg botë Ay 
i njejtë në çdo të qenme të njeriut, që asht krijue sipas korës 
dhe shembëllesës se Tij, që të na lartësoj deri në përgjasjen 
bashkë me ate n’ atë jetë, të pasosme dhe të pavdekshme. Ay 
na ka lidhë që kemi me u-çfaqë ndë qiell të njejtë me Ate. 
Sepse vetërn ata që do të jenë të njejtë me Ate në gjygjin e 
frikshëm ata kanë me hye në mbretënin e Tij. Këjo pra ashtë 
Krisht-lindja që na tërheq verejtje të gjithë neve.

Ay as ndonjanit riuk i ishte i huaj, vetëm atyneve që ishin 
pa shpirt ka kenë i huaj. Ay vetëm atyne që kishin pak shkëndi 
bese dhe dashunije ishte i afërmë dhe ma i dashtun mik.
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N’ ate asht mysteri i flaktë i kënaqësis së shpirtit, rne'Aë 
cìlin shkuan dhe pasuan milione njerzë, të çdo lloj klase, mje- 
shtërije dhe pozite.

Ja Mbreti, të cilit shum mbretër ju banë nënshtetas. ja nji 
i pasur që asht i dashuni i të vobektëvet. ja puntori që u.djer- 
sif për të gjithë botën, kurse bota nuk ashtë në gjendje me i 
pague as nji ditore. Ja mësuesi përpara të cilit gjithë mësuesit 
qëndrojnë si nxanësit. Ja Qjykatësi i dënuem pa ligjë, i cili ka 
me gjykue gjykatësit. Ja mirëbamësi, Njeri-dashësi, i cili i dha 
çmundi shpirtnave të urijshëm dhe ma në fund dha dhe jetën 
dhe gjakun e Tij.

Kurse Zoti j’ onë u kujdesue deri në pikën e fundme me 
na përgjajt neve, po neve a mos t’ i dalim përpara dhe të mos 
kujdesohemi me gjithë shpirt, me gjithë zemër dhe me gjithë 
mendje, me kenë që t 'i  përgjajmë ati? Disa besëpaktë thonë : 

nalt asht Ay shum ! Pse Ay, i cili përuli vehten |tue marrë 
forme shërbetori, tue u bae si njerzit e tjerë, tue u-lindë në 
Spilen e Bethleemit, prapë mbeti i nalt? Por edhe për ata 
besë paktë ka nji mënyrë. Apostoli i Krishtit thotë: vështroni 
mi mua sikundër unë në Krishtin. Të vështroni në Shenjtorët 
e Tij. Shumë nga gjaku i juaj dhe nga gjuha u banë që t' i 
përgjasin Krishtit.

Le të na kujtohet dita e .shenjtë e sotshme dhe le të na 
tërheqi verejtje, kjo Dit-lindje e mrekullushme dhe e lavdërue- 
shme e Zotit dhe e Mbretit t' onë ; në brezin f’ uaj që asht prej 
Perëndis, edhe për qëllimtn t’ uaj, i cili asht në Perëndi me 
anën e Shpëtimtarit Jisu.

Me gjithë kohën e ligë të soçme dhe të trubëllt, fytyra s 
gjalië e Krishtit ndriçon mbi ne që prej kohës, mëshiron dhe 
lumëron dhe ngushëSIon me hirin e ambël të dritës dhe të 
nxehtësis. Në të katër anët e botës ndëgjohet zani i Tij, për- 
shëndetja e Tij për ne të gjithë që festojmë sot Dit-ìindjen e 
Tij : U në u ç fa q a  m b i dhe s i  n jë  N jeri, tue f u  p ë rg ja su n  fave , 
që të  ç faqen i dhe j u  s i b ijtë  e P erëndis, tue m ë p ë rg ja su n  M u a  
në M bre tcn in  e pasosm e A t i t  T ’ im.

Të lumtë janë ata që në zemrën e tyne e ndjejnë kët'ë 
përshëndetje hyjnore të Zotit vet. Të lumtë janë ata që në di- 
tën e soçme betohen me kenë të përgjasun A tij sipas ndriçirnit 
të pastërtis edhe sipas ndriçimit të dashunis së Perëndis. dhc 
që e pëishëndesin Atë : . duam, o i ambël o .Zot, na ndihnro 
për me kenë që të lë përgjasim Ty. AMIN.

Proiodkakon Pstri.



He iecw i wiHm- gj'Ukmme 
te 'Thag-ixe

Kuer se në shpellen e Vithleemit lindi Jisui aso kohe Ma- 
gët prej Lindjes erdhën t' a përshndesin Foshnjen Hyjnore. Si 
erdhën në Vithleem të Judhesë atëhere u falën para kësaj Drite 
të pambarueme tuej i dhurue ar, livan e smirnë. Arin si një 
dhuratë për Mbret, livanin si Perendisë e smirnen si nji njeriut 
qi do t 'i  shtrohet vuajtjevet dhe vdekjes për shpëtimin e tè 
gjitdë njerëzimit.

Qysh prej asaj dite ka kalue nji kohë shum e gjatë. Jisui 
pësoi në këtë shekull për të na pastrue prej mëkatit stërgjy- 
shuer. Numri i shprestarve për ditë erdhi tue u shumzue dhe 
tuej e adhurue emnin e Tij Hyjnuer. Si na tregon historija Ki- 
shëtare Krishtlindja kremtohef qysh në kohna të para të Kristja- 
nizmit si kujtim të lindjes së Foshnjes Flyjnore. Ashtu dhe sot 
ket festini ~e kremtojmë me nji gëzim të madh. Kështu që mbas 
traditavet t’ ona edhe mbas grishjes qi nana Kishë na ban për 
gjith vjet mblidhemi ndër vende të shenjta tuej i drejtue lutjet 
f  ona Zotit për festimin e Krishtlindjes. Këndojmë hymnet e 
troparet dhe përulim krenat t'onë përpara korës (ikonës) së 
Lindjes Zotit Krisht.

Në këtë tnëndyrë përkujdeserni të ja përngjasim Magëve 
qi erdhën prëj Lindjes në Vithleem të Judhesë për t’a përshnde- 
tun Foshnjen Hyjnore. Po na çë dhuratë i bimë Jisuit në ket 
ditë të Lindjes së.Tij?

Ndofta ndokush mund të thonë : 0 ' dhuratë mund f  i jap 
unë i vorfni Jisuit Shpëtimtarit t'onë? Me shka mund t'afa- 
lenderojmë Jisuin për të mirat qi na dha? Po a thue qi me të 
vërtetë ka nevojë Jisui qi na ta dhurojmë? Jo! Shpëtimtari i 
Ynë nuk ka nevojë për dhuratat fo n a  si edhe f i  ja shpërblej- 
më per gjith ato të mira qi na jep në ket sliehuil si edhe per 
shpëtimin f  onë në jetën e pasosme.

Shpëtimtari Vetë na tregoi se si mund f  a dhurojmë. Ay
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na tha : «Me cë vërtete po a them juue, sa do qè i bète njerit 
nga këto vèllezèrit e mi më të vegjëlit, m' a keni bére mua» 
(Matthe 25;40).

Pra Jisui kuer flet per « Vèllezèrit e mi me tëvegjëlit don 
të thojë për të vorfënët, të smundët për ato që kanë uri, edje 
etj. përgjithësisht për të gjith ato qi vuejnë nga skami.

E na të rrëfejmë të vërtetën se në- këtë dite shenjte a u- 
bamë bamirsina e dhurata vëllazënve t’ onë të vorfën o të smuet 
të burgosur etj. etj. ? Po a do të ket sbt në mjes t’ onë qi për 
këto Festa të Mëdha Kristjane ndokush pregatit tryezën me 
shum të mira e nji pjes tjetër (të vobekët) e lajnë me lotët 
nji copë bukë të thatë a po në sa nji pjesë e njerzisë ngrohet 
në dhomën e tij, të vorfënt nuk shohin pikë zjarmit në votrën 
e tyne? Vaj për ne po kje se ndonji prej nesh vjen në Kishë 
për t'a përshndetun Foshnjen Hyjnore pa ba nji nga ma të 
vogiat dhurata, Xllazënve tè mi) si na thotë Jisui. Ndofta në 
mjes nesh do të jenë t' atillë qi për këto Festa nuk ka veprue 
ashtu si ka treguae Shpëtimtari. Derisa s’ashtvonë të vrapojnë 
po kje se dishirojnë qi tu pregatitet vendi i meritueshëm në 
Mbretninë e Atit qielluer. Le të ecim mbas gjurmave të Magve 
dhe t’ i ofrojmë tidihmën t’ onë të vorfëtive, kështu qi në ket 
mendyrë tnund të dalim perpara Foshnjes Ftyjnore me dhuraia 
tona per kujtimin e ditlindjes të jisu it Shpëtimtar.

Prof. /. B.

Ç’ far nuk niund të bleshë me të hollat

Valle a mund të bleshë àka do me të hollat? Jo! mund 
të bleshë të ngrëna, por jo dhe oreksin për të ngrënë. Mund 
të bleshë jestikë të butë, por jo dhe gjumin. Mund të bleshë 
ilaçe, por jo dhe shëndetin. Mund të blesh shumë libra, por jo 
dhe mendje. Mund të fitosh shumë miq, porse jo dhe besimin 
si dhe miqësinë e tyre të qëndruarshme. Mund të bleshë shumë 
kënaqësira, porse jo dhe lumtërinë e vërtetë. Mund me ble 
çdo send në botë por jo dhe mbretërinë qieliore dhe shpëtimin 
e shpirtit t'end.



£,indfae $ &
(Malli, 2, M  Z}

Ungjìlli Shejt na tregon sendin ma të nevojshëm, të cilin 
mundim me e bà në ditën e Lindjes të Shpëtimtarit : \të  falerni 
bashkë me Magèt — Atij të shtrimun nè spile, Atij që përuli 
vehten e tij, që të vlerësoj njerëzit për lavdin e një jete hyjnore.

Ky ish qëllimi Magëve : tu tregojn gjithë kombëve udhën 
e cila të shpie né Vithleem dhe tu mësoj faljen e vërtetë, e 
dia — që të jetë e piote — duhet të përfshij arin e besës s'onë 
të patundëshe, themiamin e lutjeve t’ ona të nxehta dhe zmir- 
nën e veprave t’ ona të mira.

Atyrëve që do të din të falen në këtë mënyrë përpara 
spiles të Vithlemit, Biri Perëndis i lindun për shpëtimin t' onë 
do t'u ç’ faq mysteret e jetës të pëiqyer Perëndis.

Lindja.e mrekullueshme e Vithleemit, na fiet dhe për lav
din e Perëndrsë, për gjith fuqin e Tij diie për mëshirën dhe 
dashunin e Tij të pakufizueme, kundrejt njcrëzve. Me anë të 
kësaj na ipet një mbështetje e shëndoshë për nevojat t' ona 
për me bestie.

Qjithe natyra me forcën e sajë të mrekullueshme dhe të 
tmerëshme, me Lindjen e Slipëtimtarit, rnerr tjetër pamje, jeta 
jonë merr tjatër randësi, në se dim, se në qiell kemi nji At të
Qjithëfuqishëm, i cili t?.a do kaq shum, saqi dërgoj të Vetrnin 
Bir te tij në botë, që t'na ç'liroj nga robënija mëkatit stërgjyshor.

Për ata që besojnë në çudin që ngjajti në Vithleem natën 
e parë të , Krisht-Lindjeve, jeta transformohet në nji hymn të 
vazhdueshëm, tue përhymnue Perëndin.

Kjo asht dhurata e shumë-çmueshme e Lindjes së Zoiit. 
Sepse ata që kalojnë jetën në këte mënyrë, saqi gjithë momentet 
dhe gj'ithë detyrat e tyre të jenë falje, kanë paqe në-shpirt dhe 
kjo formoli garan-cinë e paqës midis njerëzve. Udita e tyre asht 
udha e jefjs së jisujt.
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Kjo udhë asht shilue me përunjësi dhe pastërti të përso- 
sun, morale, dhe dashuni kundrejt njerëzve dhe ngjitet nga 
hera tek kulmi vehtsakrifikimit. Asht rrugina freskim-dhanëse, 
sikundër rruginat e malit, të cilat të shpien n' ajrin shëndet- 
dhanës të majavet të tij.

Në spilen e Vithleemit Biri Perëndisë penili vehten, që 
t’ na ngrej mbi kulmet moral-dhanëse.

Përkthim : Mihal Ekónomi

LAJME TË MBRENDËSHME

Më 12 Dhjetor Komuniteti Orthodhoks i Durrësit panagji- 
rizoi patronin e vet Shën-Spiridhonin. N' atë mori pjesë dhe 
Kryehirësija e Tij Emzot Kristofor Kissi, i cili mbajti dhe fjali- 
min e rastit. Midis të tjeravet theksoi vlerën e traditës Kishtare.

Ojithashtu dhe Z. Mihal Ekonomi mbajti nji fjalim në 
lidhje me shenjtin që kremtohesh. N' atë vuri në dukje, si 
enthusiazmin e zjarrtë që ka rrëfye Shën-Spiridhoni në Sinodhin 
e parë Ekumenik që u-mbajt në Niqe me 325, ashtu dhe dhu- 
ratën e shumë-çëmuarshme të thavmaturgjisë, inê  të cilën ishte 
pajosur Shenjti.

Shkëlqesat e tyre : Gjeneral Camilo Mercalli, komandant i 
fuqive t'armatosuna në Shqipëri, si dhe Gjeneral Gino Sòzzani, 
komandant i divizionit ajror në Shqipëri, vizituan Kryehirësin e 
■Tij Emzot Kristofor Kissin Kryepiskop i gjithë Shqipërisë.

Në Kishën Kathedrale të Tiranës u-bë një përshpirtje për 
të ndierën Jolanda Danìska, bija e të mirënjoftunit Petro Dani- 
ska, e dia në Pranverën e jetës s’ë sajë u-nda nga kjo botë. Si 
mesha, ashtu dhe përshpirtja u-kryesua prej vetë Kryesisë së 
Tij Emzot Kristofor Kissi, i dii mbajti dhe nji fjelim. N' atë 
vuri n i dukje karakterin poetik q' i japin rrethanat a ndryshme 
në të cilat u-lind Zoti i jonë Jesu Krisht, si edhe modestinë që 
tregoi mbreti i paqes, mik i t'é vuajturve dhe ngushëllimtar i 
të varfërvet, kur dënjoi të lindet, jo në pallate ifuksoze, por 
në nji grazhd bagëtish.



B urrat e M ëdhen j 
d h e  N ën a t e ty re

Është thënë shumë herë — dhe me shumë të drejtë — se 
njerëzit e mëdhej janë influencuar prej prindërvet, e sidomos 
prej nënavet të tyre. Gjithashtu mund të thuhet përgjithësisht, 
se dhe burrat e mëdhenj, me ndryshimet kolosale midis tyre, 
kanë patur një veti të përbashkëtë : dashurin' e madhe që kishin 
për nënat e tyre. Të gjithë kanë dashur t'a  bëjnë nënën pjesë- 
iare të lumturisë së tyre dhe t’a gëzojnë ate q’ i riti me një 
mijë mundime; kanë dashur të provojnë më- sjelljen e tyre, se 
sa i detyrojnë edukatës së parë që muarnë nga nëna.

Le të mos kujtojë këndonjësi se flasim këtu vetëm për 
poetin e për shpirtin e tij plot me ndjenja të holla e me zemer 
të butë e të ndijëshme. Jo. Edhe filozofi i fellë, edhe shkencë' 
tari, edhe luftëtari, kanë adhuruar mund të thomi nënate tyfe.

Sa mallëngjim të madh na sjell shembëlli i gjeneralit dhë 
filozofii të madh të Thebës! Epaminonda, kur kori fitoren e 
Leuktrës, thoshte se gëzimi i tij m'i madh ishte, se janë gjallë 
prindëiit e tij, në mënyrë që < mundin edhe këta të marrin pjesë 
në gëzimin t’ im.

Edhe Aleksandri i Mac , kur zëvendësi i tij Andipatri i 
shkruante n’Asi kundër Oli nbiadhës, nënës së tij, tha: «dhjetë 
mijë letra të këtilla shuhen fai ë më një verëm lot të nënës s’imes.

Karli i madh kishte pranë gjithënjë nënën e tij dhe nc 
çdo rast tregonte kundrej' saj nderimin më të madh. Si pas 
biografit të tij. Karli nuk pati kurrë nonjë ftohtësi me nënën 
e tij.

Po cili ka dhënë provë tnë të madhe të nderim.it të nënës, 
se sa poeti Milvoa? U-thiir ky një herë për drekë prej kangje- 
larit të Napolonit Kambaseres ; po poeti nuk e pranojë këtë 
ftesë, dyke u-përgjegjur se kishte dhënë fjalën gjetkë, <Ku pra 
do të shkosh ? Mos je ftuar prej Perandorit ?» e pyeti i habitur 
kangjelari i fuqishëm. «Jo, i tha poeti, më ka ftuar nëna ime».
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Konti De Maistre shkruante nga Petrogradi : «E kujtoj 
nënën, sjell ndër ment përkëdhelimet e Saj dhe me një herë 
qanjë si foshnjë».

I famëshmi muzikant Medelson dha dhe ky një prove të 
madhe të dashuris që kishte për t' ëmën, Herën e parë që drej- 
tonte orqestrën pas vdekjes të s' ëmës, kujtoi ydekjen e saj 'dhe 
me një herë e la punën, dolli nga salla e derdhi lote te shum- 
ta, dyke qarë si një fëmijë.

Edhe poeti Scheller ka patuf një nderim e një dashuri të 
veçantë për t’ ëmën. Kjo e fundit shpesh herë bënte fjalë me 
tnallëngjim të madh për sjelljet fisnike e plot me adhurim të, 
birit të saj ; nuk linte rast pa e lavdëruar poetiti, të cilin edhe 
në minutkt e fundit e mbuloi me urime e me bekime.

Historiani Misele nuk mund t’ a zinte në gojë atë, që u- 
mundua c vuajti në kohën kur ishte fëmijë e vogël, «pa ju 
ndryshuar zëri dhe pa u-mbytur prej lotesh». Këndoni luftimet' 
e rinisë së tij dhe kini për të parë, se si shprehet për «mamkën 
e.gjorë».

Sa shëmbëlla të bukura për ata bijë të çmëndur q'u-pëlqen 
të tregojnë një Uoj bindurije të turpëshme dhe t’ i mbushin me 
hidhërime nënat e tyre të mjera.



Paravolira të dobishme

* É? if - §S t- if • & éf»
Filosofi Dhimosten u flisfe një herë banorëvet të Athinës 

për disa punëra të bukura e të dobishme. Mirëpo ala nuk i a 
vinin veshin, por bënin potere .të madhe.

— Dëgjoni, u tha atëhere Dhimnsteni, kam për t'ju  tre- 
guar një ngjarje të çuditëshme. Dhe populli me një herë heshti.

-  Një i ri, tha, u-nis për një udhë të gjatë, dyke marrë 
me qira një gomar. !shte verë dhe dielli të përvëionte. Gjat 
udhës s’ kishte asnjë pemë. Vetëm gomari lëshonte më njerën 
anë ca hie, në fë cilën që të dy; edhe i riu, edhe qeraxhiu, do- 
nin që të çplodheshin. Por, passi nuk i nxente, i thotë qiraxhiu 
të riut : «unë të kam dhënë me qira vetëm gomarin, por jo dhe 
hien e tij, kështu që, s'ke të drejtë të shtrihesh». A, jo — i 
përgjigjef i riu, — unë kam marr me qira gomarin me gjithçka 
ka më vete>. Dhe kështu lindi një grindje e madbe. Deri këtu 
e tregoi Dhimostenl ngjarjen dhe pastaj nisi të vazhdojë mesi- 
in et e tija që kish filluar.

— «Por me hien c gomarit si u-bë ?» nisnq të bërtasin 
Athinjotët.

- 'Siulmì u-tlui ay; me te për doni te dini se ç' u-bë per
e gomarit, se tè mesoni seude te mira dii e te dobishme

per jeten...s, ' *
* :!-■*

Kështu |sh t dhe sot, vlla i dashur. Kur do që té përha 
pësh mësime të bukura në shoqëri, nuk t’a vë veshin njeri Ndërsa 
(tara nje çfaqjeje komike' ose para një ngjarjeje të pa ndo.nje 
rëndësiie mblidhet tërë bota për të dëgjuar pallavrat e njerit ose 
të tjetrit, në kishë, ku lëçiten mësimet më të bukura për jetën, 
nuk tè  Vjen njeri.

Kur dëshiron që të përhapësh disa libra dhe revista me 
permbledhje morale që e lartësojnë dhe e fisnikojnë njerin, atë- 
here, gjithsejcili kthen krahët dyke thënë që ose &' ka për t ' i  
paguar, ose nuk i lypsen. Por, po të nxjerrësh për të shitur 
ndonjë iibër me ikona të 'dobëta, me kënga të turpëshme, me 
tregfme për kriminelët e spiunët, me vepra immorale, atëhere 
gjithsejcili zgjith qesën e vet edhe i blen.

Dhe përfundimi i kësaj taktike? S’ ësht nevojë që t 'a  tre- 
gojnië ella i dashur. Mjafton te liceihdsii nié sy nè shoqerini c 
so tuie j)ër t’a pari vet.



I BIRI I SHTËPISË SË DAVID-IT
(RREFENJE) .

\
X.

fVazhdim e mbarim i përshkrimit t' udhëtimit në Jordan — 
Një bisedim i gjatë midis Rabin-it Amos, Gamaliel-it, Saul-it, 
Joan-it dhe Lazarit mbi Isunë — Rendimi i profetivet — Kthim
në jerusakim).

I dashur baba,
E mar me mënd se sa mërzitje të sjellin ietrat e rnija ; e 

thorn këtë, baba, se nga letrat e tua duket sheshit, se ato që 
të shkruaj jo vetëm që nuk të bëjnë asnjë përshtypje, po të 
shkakëtojnë dhe një farë zemërimi kundër meje. Nga rrjedh 
këjo, nuk jam unë ajo që mund të gjykoj f se u'në vetëm një 
detyrë kam ; t’ i bindem atit të dashur e të mos çfaq asnjë gjy- 
kim e asnjë koment tubi mendimet e parimet e tij. Po njl herë 
që fillova të të shkruaj përshtypjet e udhëtimit, e quaj për de* 
tyrë t’ i vazhdoj këto gjer në fund, se vetëm këslitu do të 
mundesh të formosh, siç më duket mua, një mendim të qartë 
Hibi ato që ngjasin këto ditë.

Në letrën e më parëshme të shkruanja, se u-larguain nga 
buzët e jordan-it dyke marrë rrugën për në Galgala ; udhës 
trmarmë vesh se i pagëzuari Isu u-pa bashkë me mikun e tijë 
Lazariu n’ato vënde aty. Me të vërtet ; po sa arritmë në Gai
gaia, gjetmë aty Gamaliel-in e ditur, • nxënësin e tij Saul dhe 
Joan-in kushëririn e Marisë ; u-gëzuam shumë se dhe nga goja 
e këtyre dëgjuam, se me të vërtet Isui ndodhej n'ato rrethe. 
Rabin-| Amos me një fisnikëri të madhe i ftoi të përmendurit 
inë sipër për darkë në vilën e tij që ka afër Galgalasë ; këtë 
ftesc e pranuan me kënaqësi miqt t  anë dhe kështu atë nate 
u-mblodhmë të gjithë neve në sallonin e bukur të villës së 

abm-ii.
Pa■■ ikui-’ë- i ' i l hi i i !  hiXedim i nxelhë, që va/hdni gj.a' në
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me.s të natës. Thema e këtij bisedimi ishte natyrisht Isui dhe 
ato që ngjajtnë rreth pagëzimit të Tij. Joan-i u-ngarkua të na 
këndojë tërë profetitë, që bëjnë fjalë për personin e Mesiut. 
Kur ay këndoi këtë pjesë .të profetisë së Isaiut : «/a ku  vjen  
b iri i im , do të lartësohet, do të  lavdërohet e do të  n g r ih e t 
sluirnë n u k  ka  ay as bukuri, as lavd i e p a m ë  a të
dhe nuk k ish te  as fy t y r ë  të  bukur, po  fy ty r ë  e t i j  ish te p a  rider 
e pa respekt ku n d re jt ië g j i th ë  n jerëzveh  ; kur, thom, u-këndua 
kjo pjesë profetike, atëhere mendimet e dëgjonjësvet u-ndanë 
dhe bisedirni u-ndez aqe shumëj sa që për neve q’ ishim aty, 
ishte nji lumturi e madhe të dëgjojmë mendimet e interpretimet 
e njerësvet të clitur t' Israel-it, q’u mblodhnë atë natë në shtëpin 
e ■ Rabin-it, Gamaliel-q me Saulin ishin të mcndimit, se këto 
profeti bëjnë fjalë fë r dy Mesia : një Mesia i vobekët dhe i 
ulët, e një tjatër prej fisi të madh dhe pushtonjës i fuqishëtn ; 
përkundrazi Rabin-i Amos me Joan-in.mpronin thezën, se pro
fetile flasin për një Mesia të vetëm, e se kundërshtimet e' kon- 
trastet që duket se janë n i këto profeti nuk tregojnë tjatër gjë, 
përveç se vetëm episodet e ndryshme të jetës së tij në këtë 
botë. Bisedimi u-zgjat ashtu tepër e gjallë, po as njera palë, as 
tjetra nuk mundi dot t’ imponojë mendimet e saj. Më në fund 
Rabin-i e preu me një herë bisedimin, dyke i drejtuar Gama- 

-liel-it këtë pyetje:
— U-ndodhe aty, i dasliur Gamaliel, kur u-pagëzua Isui ?
— Po, u-përgjegj, Gamaliel i dhe vura re me kujdesinë 

më të madhe tërë ato që ngjajtnë në Jordan.
— Ç'mendim pra ke mbi këto ngjarje? e pyeti përsëri 

Rabin-i ; është vallë Isui, i biri i Perëndisë dhe Mesia që pritet 
prej popullit t' Israel-it ? Është vallë ay, për të cilin David-i flet 
në një nga psalmet e tij : «Zoti' më tha, ti- je Biri i imë?

— Ngjarjet e Jordan-it, i ndershëm Rabin, kanë një rën- 
dësi të veçantë dire prandaj nuk mund të çfaq mendim të prerë 
mbi ato; kur do të kthehem në Jerusalem, kam ndër mënd t'a  
studijoj mirë çeshtjen e me ndihtnën e shkrimeve të Shenjta të 
formoj një mendim të saktë mbi këto çeshtje. Sot këtë vetëm 
mund të thom, se me të vërtet jetojmë në një kohë shumë 
mysterioze.

S’ kish rnbaruar akoma mirë Gamaliel-i dhe u-hap pa
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pandehur porta e vilës; pas pakë sekondash na çfaqet mihu 
Lazari, i cili na mbushi me gëzim, se hyri pikërisht n’ atë çast 
që bëhej bisedimi për 'Isunë, të cilin ay e njihte më tepër se 
çdo tjatër; pa ndenjur pra mirë filluam njeri pas tjetrit t 'a  
bombardojmë me një seri pyetjesh : «ku ndodhet tashi Isui? 
Ç’thotë Ay për vehte? Ç'u-bë pas pagëzimit ? etj. etj. Lazari 
me ëmbëlsirën e tij të zakonëshme na u-përgjegj në tërë pyet- 
jet, dyke shtuar më në fund se Ay tashi ndodhej në Shkretëti- 
rën e Jordanit, ku e la vetëm sipas deshirës që çfaqi. Kështu 
përsëri filloi bisedimi i parë, e bile më i nxehtë tashi, mbasi 
aty ndodhej dhe Lazari, i cili me .qënë se e njihte Isunë dhe 
ishte marrë me çeshtjen e tij, do t' ishte në gjendje të na ndri- 
çonte e të na çdukte shumë dyshime. Po në mes të bisedimit 
ngrihet Saulo-ja dhe me shkrimet e shenjta në dorë bërtiti :

— Ja një profeti, e cila na bën të besojmë,' se Isui nuk 
është Mesia që po presim : «Dhe ti Vithleem, shtëpi e Efrathasë, 
nuk je m* f vogëli midis mijëravet të Judhës; sepse prej teje ka 
për të dalë ay që do të jetë prijësi i Israel-iU. Unë nga ana 
e ime nuk mund t’a shpjegoj këtë profeti ndryshe, për veç se 
Mesia i Israel-it do të lindet në Vithleem e jo në Nazaret, ku 
u lind Isui që quhet Nazoreu. Ja pra pse unë dhe mësonjësi i 
im i dashur kemi plotësisht të drejtë, dyke mos besuar si ju, 
se i pagëzuari është Mesia.

— Të falena nderit i dashuri Saulo, .përgjigjet Lazari, për 
këtë profeti e cila më mbush me gëzim të madh, se pikërisht 
kjo zbatohet në personin e Isuit. Si pas kësaj profetije pra Me
sia do të lindet në Vithleem të Judhesë, dhe jo në Nazaret të 
Galilese; e pra Isui nuk u-lind ne Nazaret, po në Vithleem dhe 
ja se si : Kur Cezari urdhëroi rregjistrim të përgjithëshëm, se 
cili shkonte në vendili e lindjes dhe aty rregjistrohej. Prindërit 
e Isuit ësht’e vërtet se banonin e rronin në Nazaret, po duhej 
të rregjistroheshin né Vithleem të Judhesë, se ishin nga fisi i 
David-it. Me të vërtet Josif-i me Marian shkuan në Vithleem, 
po aty u-mbushnë ditët e Maria lindi Isunë. Tërë këto i kam 
dëgjuar nga goja e mikut tim Isu dhe gëzohem shumë, dyke 
pare se profetija që na lëçiti Sauli, ka të bëjë pa dyshim me 
personin e Isuit. Këto fjalë i iha. me një qetësi aqë të rnadhe 
pecari i ëmbël, -a lë gjithë u-impresiouuan felle, e pusiman me
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një herë bisedimin, u-panë sy ndër sy dhe fytyra e tyre tregonte 
qartazi përshtypjen e madhe q' ù bënë fjalët e Lazarit. Kështs. 
pra tërë shenjat dëshmonin, se Isui ishte Mesia I vërtetë.

Pas pakë u-hoqmë në dhomat e pregatitura nga sherbëto- 
rët dhe të nesërmen në mëngjes muarmë rrugën e Jerihosë. 
Këtu u-ndamë nga Gamaliel-i dhe nga Saul-i, sepse këta qënd- 
ruan këtu për disa punë private. Ne të tjerët të gjithë u drej- 
tuam për në Jerusalim; Lazari qëndroi në Vithani, e ne u-kthyem 
të gjithë në shtëpi plot, me gëzim, sepse jehova-i na dha rastin 
e lumtur të shohim shumë gjera, të dëgjojmë shumë gjëra dhe 
të rnësojmë shumë gjëra nga ky udhtim në Shkretëtirën e Jordan-it.

ja pra, i dashur. baba, kujtimet e tnija nga ky udhëtim; të 
gjitha t' i shkrojta me tërë hoilësitë, dhe tashi ti je i lire që të 
gjykosh në bazë të këtyre ngjarjevet. Do t’ i gjykosh mire, apo 
keq, nuk më bje mua të thomi vetëm për një gjë të iutem, baba: 
■të mos kujtosh se une ndodhem në një ëndër të përherëshëm, 
se atëhere puna e hurnbet krejt rëndësinë dhe bëhet me të ver
te! kornike dhe qesliarake.

Bija e jote e biricke 
A D i N A

Drejtor - Përgjegjës: PROTODHJAKON RETRO DOGI



J t T A  K  Fi S ' PY ' ■
REViSTË FF.TARE R SËKiYiU/ jSrf.iË

¥  I ll-ts_______________JENAR 1942-XX_____________ Nr, 11

Organ i Klsfiës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Mendime me rastin e Vitit Ri — Degenerimi Morai — Feja c!he 
njeriu — Theofanija — Përse dhimbja në jetën t’ onë ? — Mësimi i 
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Dita e sotme më sjeil n ë v i t  tjatër, në vit të ri. Çdo të 
më ngjasë vaile gjatë këtij ? Munti t' a Italo], me ndihmën e 
Zotit. me shëndet e me të mira të tjera. Po munti të jetë dhe 
viti i fundit të jetës s’ ime dhe filiimi i jetës s' amëshuar.

Fletët e shelgut bjenë ca më pare, ca më vonë, po më në 
fund të gjitha bjenë e rëzohen. Kështu dhe unë, që jam flet' i 
shelgut të madh të njerëzisë do të rrëmbehem prej fuqisë. së 
kohës nofta pas shumë kohë, nofta pas pakë kohë, nofta nesër, 
po nofta. — kush e di — edhe sol akorna. Po, o Zot, u-bëftë 
ashtu si ke caktuar e si ke vendosur Ti! Cili do që të jetë 
vendimi i Yt, ditei e mija, javët e mij-a, muajt e mij, vjetët e 
mij të Tift janë dhe duhet te përdoren për shërbimin e lavclë- 
limin e Yt.

Ne, njerëzic e shkretë çkërkojmë më të shumtën e herës ? 
Të kemi jetë të gjatë në këtë botë. Pun' e kotë dhe e padobi- 
shme. Vleftë dhe rendisi ka jo të rojmë shumë, po të rojmë 
mirë d. m. th. si pas dëshirës së Perëndisë. Se vetëm një jetë 
e mirë dhe e virtytëshme ë kësaj bote, ka për të sjellë pas më 
vonë lurnuirin’ e ameshuar.

ftëtë jetë të mirë, o Perëndi, fal-ma rne anën e Hirit T’ënd 
‘ iyjnor.
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II. P e r ë n d i a
Perëndija na jep kohën, jetën, shpresën, të gjitha. Po si 

është valle Perëndija ? Ay vehtë na ka thënë : Është, ka qënë 
dhe do të jetë gjithënjë. Para se të krijohet bota, para se të 
formohet hapësira, në të cilën rrutullohen pa pushim yjët, para 
se të ndahet koha në dit’ e në nate, Perëndija ka qënë. Dhe 
kur do të çkatërohet gjithësija, sipas premtimit të Tij, do . t' i 
bëjë të gjitha përsëri, e Ay do të jetë gjithënjë po Ay që ka 
qënë. Pa. nisje e pa mbarim ! ja emblemi i Perëndisë s’ ameshuar.

O Perëndi; Adhuroj përsosurinë Tènde, madhërinë T èn
de, diturinë T' ënde, bukurinë T' ënde, mirësinë T’ ënde, fuqinë 
T'ënde. Ç'jam unë përpara Teje? Pa vleftë e pa rëndësi; hi 
dhe pluhur, një hiç, një asgjë ! Me gjithë këtë Ti dënjove të 
rnë falësh jetën, e sa do i vogël që të jem, jam biri i Yt, vepër 
e duarve të Tua, dhe ndjej fellë në shpirt se Ti, o Krijonjës e 
Zot i im, je plot me meshirë e me dashuri për mua.

III. Qëllimi i jetës
Perëndija më vuri mbi këtë tokë. Mund të jetë bërë këjo 

pa ndonjë qëllim fare? E pamundur. Djelii bën detyrën e tij 
dyke ndriçuar e dyke sjellë ngrohtësi në tokën t’ onë. Toka 
ushqen bimët; era u-']ep jetën mushkërivet fona. Sa krijesa të 
tjera shërbejnë dhe plotësojnë nevojat fona! Po atëhere njeriu 
për çshërbim është destinuar? cili është qëllimi i tij ?

Besa dhe feja e ime më thotë : njeriu u-krijua për Perën- 
dinë, dhe për Perëndinë detyrohet të jetojë. Prej ditës që ndi- 
zet brenda në ego-n f  ime drita e arësyes e te mëndjes, jarn i 
Perëndisë i tërë d. m. th, me mish e me shpirt. E ku gjetkë 
të kthehem ? Pa Atë asnjë pasnri, asnjë. lavdi, asnjë dëfrim nuk 
mund të më qetësojë e të më kënaqë. Sterna e kurora vehtë 
është si një fiagë torture në ballin e atij, ku nuk fryn Hiri i 
Zotit.

O Perëndi ! Për ty qoftë mandimi im, dashurija e zemrës 
s’ ime, lëvizja e gjymtyravet të mija ; se ç'është ajo, që munti 
f a  fitojë pa Ty? Oh! Ndihmo-më, o Perëndi, të kuptojë tëre 
detyrimet që kam kundrejt Teje, në mënyrë që të shijoj tërë' 
lumturinë, e cila më pret, në rast se do qëndroj besnik në Ty!
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I V .  J e t a  ë s h t ë  e  s h k u r t ë r
Sa shpejt flytyrojnë ditët t'ona ! Ç 'është jeta e njeriut? 

Na e ka thënë jakov-i i shenjtë; Është si tymi e si avulli. Jam 
i ri akoma. Po sa shpejt kaluan vjetët e djalërisë dhe të rinisë 
s ' ime, e sa më shpejt do të kalojnë ato që tnë mbeten ! Të
diturit e vjetër kanë thënë : Në moshën prej 60-80 vjet jeta
duket si një ëndër, dhe prej djepit e gjer në varri largësia 
është -vetëm si një çap. Kjo pra është vlera e jetës së gjatë !

Po do t’ arrijë vallë t’ a kaloj dhe këtë ? Sa nga miqt’ e 
mij, sa nga shokët nuk ranë në mest të rrugës së jetës? Sa
çdukje njerëzish nuk ngjajtnë në familjen t’ime, që kur kam
njojtur vehtën t’ ime? As gjë nuk më siguron për të nesërmen. 
E në qoftë se vdisnja sot, ose këtë çast, ç’ kam për t'i paraqitur 
Zotit? O Perëndi ! Ndihmo-më që rryma. e jetës s’ime të kalojë 
e pastër dhe e kulluar, në mënyrë që të pranohet n' oqeanin e 
ameshurisë T  ënde, ku të gjitha janë të qëndruarshme dhe plot 
me jetë dhe me gjallëri !

T g ie g iz » ®  f e i a f c g i& o - g a c a g lg

Ligjet e Likurgut
Përmbi Likurgun,. i dii ish nji burr i math i Qreqis së 

Vjetër. për atë historija thot, se nuk lejonte që të shkeleshin 
ligjet. Ligjet e Shtetit thoshte Likurgu nuk shkruhen, secili 
nënshtetas, duhet ti ket të shkruem ne zemrën e tij.

Po kështu, do të duhesh të jetë dhe me ligjet qiellore. 
Cilido i krishten i vërtet, duhet me i pas të shkrueme në zem- 
rën e tij. Këshilla, rregulla, libra të shtypuna mbi letër jan të 
shkrueme shum, por’ pyetja asht sa prej iyre janë të shkrueme 
dhe në z e m rë n  e njerëzve, sepse vetëm ato kanë fuqi.

Nji çpikje
Nji savant, profesor gjerman, i quajtun, Stimar, i cili çpiku 

gazin, t' ashtu quajtun Kloroform, si dhe shum të tjera — e 
pyetën një herë, se cila çpikje e tij asht ma e randësishme.

Çpikja eme ma e randësishme dhe ma e madhe u-përgjegjë 
r-r uesori në fjalë, i cili ish shmn shprestar - • asili ajo se kani 
.me1 /.otiti dhe Shpëhrnlarin t’ im jim Krisht,



«UNGJILLI SI BAZË E JETËS»

Degjenerimi M oral
i.

Nëse ësht e vërtetë ç’ ka thotë psalmisti David, se vetëm 
i çmënduri mundet të thotë në zemrën e tij, që s’ ka Perëndi, 
atëhere e vërtetë ësht dhe ajo, që as ay i cili shpreson të bind- 
një me argumenta logjike ata që s’besojnë, nuk ësht më i mën- 
çur. Të sjellurit e argumentavet për çëshstje që i përkasin besës 
dhe fesë, ësht pun' e kotë dhe pa ndonjë frytë. Esht sikur f  i 
flasim një të verbëri për bukurin artistike të Shën-Mëris së 
Rafael-it, ose një të shurdhëri për melodit madhështore të 
Rossin-it dhe të Mozart-it. S'ësht çudi që edhe i verbëri edhe i 
shurdliëri f  i besojnë fjalët t' ona dhe të bashkohen me mendi- 
min t'onë, por në brëndësin e tyre s’kanë për të hyrë aio valat e 
kënaqësisë, të cilat na mallëngjyen dbe na preknë neve. Po 
kështu ësht puna dhe me parimet fetare. Mundemi të rrjeshtoj- 
më para atyreve që s'besojnë një shumicë argumentash të forta 
e ië paknndërshtuarshme në favor të parimevet fetare; ata s’ka- 
në për të besuar. Ndofta disa nga afa munt të njohin që besa 
ëshf diktuar prej arësyes, por që të besojnë dhe vet jo, sepse 
u-mungon fuqija shpirtërore. T ë n jo jtu r it që besa ësht diçka e 
arësyeshme dhe të  besuarit, janë dy gjëra të ndryshme. Nërmjet 
asajë që përbën objekt arësyetimi për mendjen dhe influen on 
m en d im in  dhe asajë që i përf et zemrës dhe influencon vulnetin  
— ësht një abys i mathë. Mundemi të pajtohemi me fë parën 
dhe të hedhim poshf të dytën. Sepse, për të patur një besë të 
piote, duhet të besojmë jo vetëm me m endjen, por, siç thote 
ungjiiitari Matthe, dhe «me tërë  zem rën  e me tërë shpirtin»  
(Mat. 22.37).

Filosofi Fichte thotë: «sistemi i ideravet fona zakonisht 
ësht historia e zemrës' s'onë», g jë  që do të thotë, se njerëzii 
nuk dëshirojnë atë që mendojnë, por mendojnë atë që dëshi- 
rojnë. Prandaj dhe besa ose mungesa e besës ndër ne ësht 
zakonisht ripasqyrimi i dispozitavet f  ona shpirtërore. Kështu u a 
shpjegoi lisuj shkronjësvet dhe Farisenjvet shkakun pse ata nuk 
i besojnë misionit të tij hyjncr: «Ju jeni prej atyre që jai.ë 
poshtë, unë jam nga ata që janë lart ; ju jeni prej kësaj bofe,
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unë s' jim prej kësaj bote, Ay që ësht prej Perëndisë, fjalët e 
Perëndisë dëgjon. juve nuk i dëgjoni, sepse ju nuk jeni prej 
Perëndisëa (Joan 8. 23, 37)

Krishtërimi ësht prurës i lajmit të miri për shpëtimin e 
gjithë botës, sepse, s ç thotë fjala e Perëndisë, tërë bota ësht e 
prishur. Udhën e shpëtimit nga goja e kësaj së lige të përgji- 
thëshme na e tregoi Jisu Krishti me anën e doktrinës dHe të 
jetës së Tij. Dhe ay që në këtë botë shtypej nga e liga, që 
nitk ka qenë i kënaqur me valat zotëronjëse të kësaj jete dhe 
përpiqej që të vërtetat hyjnore të realizoheshin në këtë botë, 
ay i kuptoi fjalët e Kxishtit dhe i pasoi. Kurse për ata që e 
ndjejni veten ië lurntur në këtë botë, ose të paktën besojnë, 
që me mjetet që kanë munden t'a bëjnë t’arthmen më të mirë, 
për këta kuptimi i kri.htërimit mbeti i errët dhe i panjojtur. 
Për njerës të këtiJlë, fjaiët e Krishtit qënë fjalë ■ boshe, sepse 
ata nuk e shiimin të iigën, nga thonjt e së cilës erdhi Jisu 
I<risiati që të shpëtojë boten, Nuk e pane dhe as nuk kanë për 
t ’ a pare, sepse ata, dyke qenë prej kësaj bote, janë krejtësisht 
robër të kësaj së lige të përbotëshme dhe nuk duan që të ngri- 
hen për  mbi këtë dhe lë çl l tOhen,

Milione njerëzisli ]a11e ië zliytur në përpjekjët për siguri- 
min e një gjëndjeje ië mire materiale gjer më shkallën, sa që 
nuk u mbetet koha e duhur të mendojnë se prej ç' sh'rytjesh 
udhëhiqen në këtë yeprimtari të tyre, të çmojnë vlerën, lartësin 
ose dobësin e këty- re shtytjeve dhe përgjithësisht ç’janë këta në 
vebvete, ç' vend zënë në jetën politike, shoqërore e retare dhe 
a ësiit i denjë ay vend, qoftë edhe për pakë, kërkesavet të cilat 
rrjedhin vet-vetiu prej idealevet të perscmalitetit tè njeriut.,Nje- 
rës tè këtillë humbasin zakonisht dhe vet prirjen për çështje 
të larta dhe kujtojnë se, që të mirresh me këto, ësht një punë e 
e kotë, qe nuk i përshtatet njeriut të punës.

Të tjerë pastaj, që janë në një gjëndje të mire materiale 
dire krejt të iirë nga çdo kujdesje, janë të rrëmbyer prej cleshi- 
rës për të bërë qejf, për të shijuar gëzimet e jetës së përjasht- 
me. Të sakrifikuarit për të mirën e përgjithëshme ësht për ’ta 
marrezi prej s i ciiës pushtohen vetëm njerëzit që ëndërojnë kot. 
Këftmai e iorta tc morabt (pulien si disa masa shtrëngoniëse e 
pa Pobi te Irrise së vcprimit, «|eta ua qesli, • thonë at.i, • - r.a
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tërheq dhe na jep kënaqësi e lumtëri. Pse pra aqe kujdesje për 
çështje dhe protleme që kanë të bëjnë mè jetën? Shëndeti ësht, 
mjetet janë, bile me shumicë! Jeto pra ti, lër dhe të tjerët të 
jetojnë !>'.

Kuptohet vetiu, që njerës me pikëpamje të këtilla për 
botën dhe për jetën njerëzore nuk kanë në zemrën e tyre asnjë 
ndjenjë simpathie për krishtërimin, zeri i të cilit fton njerëzinë 
që të heqë dorë prej egoismës së kotë të natyrës shtazore dhe 
të përqafojë për veie dhe për të afërmin dashurin dhe drejtësin 
hyjnore. Janë të kredhur farë në sende të dheshme dhe nuk 
mendojnë aspak për ato të qiellit. Zëri i Shpëtimtarit jisu 
Krisht s' gjen vend në zemrën e tyre ; nuk shkakëton në shpir- 
tin e tyre ndonjë urrejtje për jetën që bëjnë; nuk i shtyn për 
një punë të brëndëshme, në luftë kundër së Iigës që i ka shtë- 
në rië dorë. Nuk zhvillohen shpirtërisht dhe si pasojë të kësaj, 
organismat e tyre, të cilat rriten, do të bien. Kështu ësht ligj’ i 
i natyrës dhe ky ligj ka një fuqi të njishme dhe në botën fy- 
zike dhe n' atë shpirtërorën.

Bota anorganike nuk lëvis vetiu ; dyke qënë e lire prej 
influencavet të jashtme e rruan qënien e sajë. Krejt ndryshe 
qëndron puna me botën organile. Qëniet që kanë jetë lëvizin. 
Filozofi i Oreqisë së vjetër, Heraklit, thoshte, që sikundër nuk 
mundet të hyjë njeriu për dy bere rrjesht në po atë ujë të 
lumit, passi ujët rrjeth vazhdimisht dhe një valë zëvërtdëson 
me një herë tjetrën, po kësbtu ësht e pamundur që ay për dy 
herë, domethënë për dy çaste të ndryshme kohe, të gjëndet në 
një dhe po atë trup, të jetë në një dhe po atë gjëndje. «Trnpet 
fona, thotë ay, rrjedhin sikundër rrjedhin Iumenjt; lënda e 
tyre vazhdimisht ripërtëritet si ujërat në lum. Kështu lëviz dhe 
vet-dija jonë, gjithënjë dyke u-ndryshuar».

Në një ndërim të këtill të vazhduarshëm të lëndës në trup 
dhe të ndjenjavet në botën shpirtërore ësht tepër e rende, në 
mos dhe e pamundur, që organismat e gjalla të mbajnë terezin 
e tyre. Jeta e tyre ecën ose drejt lartësirës ose drejt dekaclen- 
cës ; organismat, ose përplotësohen dhe zhvillohen ose prishen 
e dobësohen. Le tè marrim si shembëll një bimë, Po të tregoj- 
më një kujdesje të veçantë për të, kemi për të pare se ajo dy
ke, u-rritur do të përmirësohet aqe shumë sa do të bëhet e pa-
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fijojtur. Forma, ngjyrap era, të gjitha do të bëhen krejt të 
ndryshme. Po këtë vemë re dhe në kafshët. . Në Ingliterë ka 
njerës që mirren me shpendët, të cilët marrin përsipër që brën- 
da tri vjetëve t' u japin pendëvet të pëllumbit ngjyrën që dë- 
shironi ; dhe për gjashtë vjet t ’i ndryshojnë formën e kokës 
dhe të sqepit. Të pajìsur me njohnit e duhura dhe dyke punuar 
me kujdes, këta i japin shpendës — si edhe çdo kafshe tjetër — 
një forme më të trirë e më të pëlqyer. I fisnikojnë racën. Ndër- 
sa përkundrazi, po të mungojë ky kujdes, qoftë bima, qoftë 
kafsiia, degjenerohet, arrin në gjendje të egër. Ligji i natyrës 
pra ësht përgjithësisht kështu : nën influencën e një përpjekjeje 
të përshtatëshme për perfeksionim, organismat përfeksionohen, 
ndërsa pa këtë, degjenerohen, prishen. Ky ligi përfshin edhe 
njeriun me organismën e vet fyzike dhe shpirtërore. Nëse një 
europian i civilizuar mërrin pas një mbytjeje të vaporit të arri 
jë me ndonjë ishull të shkretuar dhe atje detyrohet të mos 
kujdeset dhe aqe për trupin e tij, ndryshohet krejt pothuaj, dy
ke u-bërë gjysmë njeri dhe gjysmë kafshë.

Po kështu ngjet dhe nëse njeriut i mungon mundësia që fë 
kujdeset për zhvillimin e mendjes së tij ; ày bie mëndërisht, 
trashef, dhe mund të bëhet krejt budalla. Një prove të hidhur 
për këtë na jëp burgu. Personat që mbyllen atje për një kohë 
të gjatë dhe të veçuarë, dalin pothuaj se budallenj !

Ky proces i prishjes'— kur mungon edukata e duhur — 
çfaqet dhe' në natyrën morale të njeriut. Po të mos përkujciese- 
nii për nevojat t’ ona shpirtërore, po të mos i vernë re zërit të 
ndërgiegjës s' onë, do të bëhemi njerës të ulët, do të humbasim 
çdo ndjenjë morale. Me kohë këjo ndjenjë morale ka për t' u 
çdukur krejt dhe .njeriu, jo vetëm që nuk do të zhvillohet Shpir- 
tërisht e nuk do të perfeksionohet, por ka për të humbur dhe 
zotësinë për të ndier dhe për të kuptuar përshtypjet e bukura 
morale. Do të na paraqifet kështu një typ krimineli të vërtetë, 
i cili ësht gati te shkelnjë pa ndonjë turp çdo gjë të mire e të 
shenjtë. Gjith çka ësht e lartë, gjith çka ësht vërtet njerëzore, 
do të çduket në të, dhe do të mbetet vetem çka ësht e keqe, 
vetëm pjesa e tij shtazore, e pajisur me zotësin e mendjes dhe 
me fuqin e kulturës. Me shumë të drejtë pra dhe me shumë 
arësye pyet apostol Pavli dyke thënë: Si do të shpëtojmë ne, 
po të mos kujdesohemi për këtë shpëtim aqe të math, që na 
ësiit lajnuiar prej Zotit? (Evrenjt, 2.3)



e nei>̂ jd&ne die e éóm&dd&dime ftek- fzçetdnë
«As njeriuf nuk i kam zìli per dhùratat e mendjes që znund 
të ketë, Po në qoite se më propozohej të bëjë zgjedhjen me 
té mire, uné te paktén do té preieroja BESËN -e zemrës 
shprestare më tepér se çdo tjatër dhuratë. Se besa është ajo 
q'e bënë jetën shkolië shenjtërije, krijon shpresa té reja, kur 
çduket çdo shpresë e kësaj toke, hedh rezët e saj më i è  çkël- 
qyera për mbi venitjen e çkatënmin e krijesavet të kësaj jete».

(H. DAVY)
XXII !

Edhe nga historija e Romës së vjetër nuk mungojné per* 
sonatitele të çquar, të pajosur me dituri të gjërë dhe me Rul
lare filozofike të fortë. Disa nga këta bile kanë qënë dhe mora
liste fanatike, dyke tt-munduar të zbatojnë parimet filozofike nè 
jetèn e tyre si private si edhe shoqërore e publike. Ishin gjy- 
katës e kritikonjës të rreptë të vehtes së tyre e të veprimevet 
të tyre, po nuk kursenin kritikat e qortimet edhe kundër të 
tjerëvet, sa herë sjelljet ose veprimet e këtyrevet nuk ishin n’ 
armoni me parimet e tyre e me dogma! filozofike që besonin 
si fe, Kultura dhe parimet filozofike u ndihmonin cleri diku tè 
sundojnë vehtën e te ìuftojne pasionèt e prirjet e tyre té do* 
beta; po persa i përket përballimit të ngjarjeve tè hidhura té 
jetés, nuk kanë patur nonjë fuqi me te rnadhe, se sa njerëzit 
ordinare. Filozofija d. m. th. e diturija që kishin, nuk ka qënë 
e zonjë që t'i pajosë këta me kuxim e shpresë, në mënyrë që 
të mundin t' i presin fatkeqësit’ e jetës me apatiti e me durim. 
Shpesh herë bile në dëshprim e stpër e në mes të studimevet 
filosofike nuk gjejnë tjatër mjet shpëtimi, përveç se vetvrasje, 
të cilën dhe disa nga fìlosofet e kohëvet të rej.a e rekomandojne 
dhe e predikojnë si të vetmin mjet shpëtimi për njerëzinë.

Një nga këto fytyra romane, që kanë kapërxyer kuf-it' e 
vëndit të kohës së tyre dhe janë bërë, m.und të thomi, perso* 
najitete të përbotëshme, është dhe Katon-i i Ri ose Katon-i Ufi- 
censi. I pajosur me një karakter të lartër, me një mendje të 
forfè dhe me një shpirt madhështor iojti një rol të rëndësishërn 
në jetën politike të Romës së vjetër. Nxënës dhe pasonjes. i
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flaktS i studimevet filozofike, e siclomos i filosofisë Stoike, u- 
përpoq f  i forcojë virtytet e tij natyrale me anën e parimevet 
e dogmavet Stoike, që konsideroheshin n' atë kohe si parimet 
më ië shëndosha nga pikparnja morale dhe njerëzore. Qjatë 
ietës së tij si në fushën private, si dhe n' atë shoqërore e poli- 
tike, u-mundua t' i zbatojë këto pariine, clyke arritur deri diku 
në një shkallë, që të niund të konsiderohet sì një nga të rralët 
të clitur që sigurojnë një lloj armonije midis vepravet e pari
mevet të tyre filozofike e morale. Si nëpunës i lartër i shtetif 
u-çqua veçanërisht për drejtësinë që mbajti në ushtrimin e dety- 
ravet të tij ; përveç kësaj edhe altruist i madh u-tregua, sidomos 
atëhere kur i rrethuar prej armikut u interesua velëm e vetëm 
për shpëtimin e shokëvei, dyke lene jetën fc tij krejt në mëshi- 
rën e fatit. Tërë këto virtyte. sikundët u-tha, i kishtë trashëguar 
nga të paret e tij, po nuk mund të mos pranojmë, se edhe 
kultura e tij ushtroi një fari influencë mbi atë dhe ndihmoi në 
çvi-llirnin e këtyre virtytevet.

Po kjo infiuencë c kjo ndihmë e filozofisë u-kufizua vetëm 
në fuqizimin e në përmirësimin e virtytevet natyrale te Katon-it 
e nuk mundi f  i a forcojë shpirtin e zemrën, -dyke e mbushur 
aie me kuxim, me irimëri shpirtërore e me durim, në mënyrë 
që të përballojë me qetësi e gjakëftohtësi dallgat e hidhura të 
jetës. Këtë e provoi vetë Katon-i me vetë-vriBjen tragjike, në 
të cilën kërisoi shpëtim, kur fati i keq e hocihi në mes ngjarjesh 
te hidhura. Nga kjo përçapje. e dëshpëruar nuk e shpëtoi dot as 
filozofija Stoike, q ' e kishte studijuar me aqë zeli, as leçitja e 
«Fedon-it* të Platon-it, të dialogut të famëshëm, ku filozofi i 
madli mundohet me mendjen e tij zheniale të zgjidhë proble- 
rnin e rëndë të pavdekësisë së shpirtit.

Ky fund tragjik i Katon-it — të cilin e përshhruan hollë- 
sisht Plutarku dhe t i  cilin do t’ a paraqitim n'artikullin tjatër — 
është një pimvë e gjallë e thezës s’ onë : provon d. m. th. se as 
filozofija më e lartër nuk mund t' i armatosë pasonjësit e saj 
më trimëri shpirtërore e t’ i bëjë t’aftë që në raste fatkeqe të 
mos hidhen në greminën e deshpërimit; po t' i durojnë ato me 
qetësi e apathi, ashtu shiç bëjnë ata që kanë 'Prenda flagën e 
shenjtë të fesë e lë besimit.

SHPRESËTARI
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Para se te fillonte jisui me i tregue njerzve Doktrinén e 
Shenjt, para se té fillonte veprën Shpétimtare, erdhi né breg té 
lumit Jordhan te joani për t' u pagëzue me uej. Perendija vjen 
përpara njeriut, Zoti qindron përpara sherbëtorit té Ti1, qi prej 
duerve té tija té marre pagëzimin. <Nuk jarn i zoti t'i zgjidhij 
rrypin e këpucëvet» (Mark, 1 . 7) thotë Paraardhési Joan e aq ma 
pak për té pagézue Jisuin, por Shpétirntari i pergjegj : -Lene 
tani aie por te kryejrnë deshirën e A tit Qielluer» dhe késhtu 
hyni n'u'ej. Shén joani Jisuin e pagézoj me uej kuer qe u-ndi 
nji za prej Qiellit : «Ky asht Biri i im i dashur që e kam pel- 
qyer. Shi m’at ças zbriti Fryma e Shenjtnueme né formén t 
njé pullumbi.

Qe né pagézimin e Shpétimtarit kje iajmue Trinija e Shenjtè 
né lurnnin e.Saj té madhnueshme: Zotit At i kje ndi zani, Zoti 
Bir u-pagézue e Zoti Shpirt i Shenjt zbriti mbi jisuin né for
mén e nji péilumbi,

Theofanija asht nji e til|é kremte qi Kisha Orthodhokse e 
feston me kéndimet ma té bukufat poetike té shkrueme prej 
Ftenve e Meiiodianéve té KrisIrtene, Edhe me té vérteté ciliit 
prej nesh nuk i tronditë zemra, cilli asht ay qi nuk përmballo- 
het prej atyne fjaiéve qi thuhen né fasén e bekimit t'uejit: »/ 
math je, o Zot, dhe tc habitëshme janë veprai e tua dhe asnjë 
fjalë s’ è‘slite mjaft per te hymnuar çudirat e tua»?. Po si rnos 
té gëzohet e të krënohet i Krishteni me Ortho ihoksiné e tij, 
kuer se digjon fjalté e troparit : Eni të gjittië menni Sfwirt 
urtisi je, Shpirt mënçimrie, Shpirt frike Pere nàie të Krishtit që 
u-fqnes.

Kjo e kremte e madhnueshme n'a kujton atë moment, 
kuer se veto Perëndija e njofti Jisuin per Birin e Tij té basir-
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tun. Por kjo e kremte n' a tregon q' i t ' a kujtojmë Perëndinë 
dhe t' a falnderojmë si Krijuesin e gjithshkafit, të hanës të hyejve 
e të diellit. Atij, po të gjitha krijesat i falen dhe i përulen, tuej e 
lavdërue për jetë të jetëve. Atij po i falen Apostujt, Etent, 
Shejtent, Herubimet e Serafimet e gjith legjionet Engjëllore- 
Fuqija e Tij nuk mund të tregohet as nuk mund të për- 
shkruhet. Ay nuk ka as fillim as mbarim. Urtësija e dashtnija 
e Tij asht e pa mbarueme. E qe; Ay Zot i gjith-fuqishëm, 
Ay Mbret i të gjith Mbretënvet dërgon Birin e Tij në mjes të 
njerëzve mëkatarë qi trupin e njeriut don të t'a pajtojë me 
Atin Qielluer, të na pastrojë prej mëkatit stërgjyshuer, don të 
na nxjerin prej asaj balte, ku sbpirti i ynë pat ra i mbushun 
me mëkate.

Dhe erdhë.Jisui e të gjithë na shpëtoj e Drita Hyjnore e 
Tija ndriti, këputi verigat e robnisë, na largoj errësinë prej 
shpirtit, pruni në kët botë nji virtyt e cilla asht : Dashtnija. Të 
vrejmë, qi për të gjitha shka Shpëtimtari banì se si i kje shpër- 
blye prej njerzve? Dhe sot mbas sa e sa shekujve në vend qi 
të sundojë Dashtnija mjerisht dominon mënija; egoismi e smira, 
në vend të bashkimit, kemi në nijes të njerzve fjaltë e vrazhda 
dhe dasinë, në vend të lutjeve e të shprestarisë vlasfemitë, në 
vend të përvujtnis dhe modestisë kemi kreni e lavd.

Por mjaft! Nuk due qi kët ditë të Theofanisë të jua tre- 
goj mjerimet e kohës së tashme. Le të largohemi prej gjendjes 
së mjerueshme në të cillen gjindemi e të sidhena kahë Pagëzimi 
i Shenji të Shpëtimtarit, të sillena kahë Ujt e Bekuem dhe me 
t’a t l  shërojmë plagat e shpirtit t' onë, tuej u.krenue për Besë 
në të cillën jemi tuej rrfye, si të denjë me u quejtun antar i 
Kishës Krishtene; «Duej Perendinë ma shum se çdo send tjetër 
dhe f  afërmin (i afërm asht kreatyra e Perendisë: njeriun si 
ved-vedin», atëhere do të kemi nji pagjë shpirtnore e lumni 
t’ Atit Qielluer si nji gja ma të çmueshme në botë.

«/ math je, o Zot, dhe të habitëshme jan veprai e tua dhe 
asnjë fjalë s'ësht mjaft për të hymnuar çudirat e tua».

Prof. I. B.
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Në numurat e ka.luar, treguam historin c Dhimbjes dhe 
zhvilluam arësyet për të cilat Perëndia e lejon atë. Por nuk 
mjafton. Mjeku nuk kënaqet veléni me gietjen e sëmuudjes, 
por jep dhe ilaçet e duhura. Këtç do të bëjmë edhe ne. Do të 
tregojmë ilaçet që na rekomandon si balsam ngushëliimi feja e 
Krishtit.

I 'pari ilaç ësbt lutja, Një shkrimtar i hirëshëm e shembë- 
llen njeriun me dhimbje me një fëmi të vogël, e ciia brënda 
në tundëse natën hap duart dyke qarë për té kapur brenda në 
errësirë dorën e ëmbël të mëmës së vet. Kur na rrethon errësira 
e dendur e hallevet, le të ngremë edhe ne duart fona  të clobëta 

te Ay, i dii sigurisht do f i  përgjigjet shpirtit f  onë të zi dyke 
thënë : «s' kam për të të përbuzur, as kam për të 'të lene*. Sa 
bukur na flet për këië poeti shpiesëtar i Kaimnit të rnatit lutje- 
sor nciaj Hyjiindeses: «Andrallat e jetës nië rethuan, posi bietat 
qiririn, Virgjëreshë ». Ì siiëmbëllen d. m. th. andrai hit me bietat 
që rrethojnë zgjoin e tyre dhe thërrei: <-ku gjetkë përkrahje do 
të gjëj ? ku do të përikëj dhe ku do të shpëtoj ?*. Dlie psal- 
misti David tholë: rprej së theilash klitha te t y ; o Zot ,  o Z o t  
dëgjo zërin firn».

Ka rnornente në jetën f  onë kur, as f  afërmit, as të njoliu- 
rit, as rniqt, por dite as bota e tërë. nuk nmndet të- na ncMfRnojë. 
Njerëzit vijnë.për të na ngushëliuar, por na i çelin piagai ine 
tepër. Të gjanjëzuar atëhere para Kryetarit të paqes, Krishtit, 
duhet f  ia lemè Ali) slip irti» fono, qè, si ndonjè vapor pa 
kapedan, siti et prej d.digavet të joiës s ride] e këtej, që k esina 
të bëhet Ay kapidan ulic f a  sjeiië përmes andrallavet në lima- 
nin e qetë të gëzimit.
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Një ngjarje prekëse për lutjen si ilaç të dhimbjes më tregoi 
një dite një'at shpresëtar. Kish një vajzë të vogël gjer më 10 vjeç 
të sëmurë nga një sëmundje ngjitëse. .Tetë dite e tetë netë 
ndenji pa gjumë me gritan e vet sipër jëstekut të fëmijës së 
sëmurë, që e shikonin të tretej dite me ditë si qiriri prej nxeh- 
tësirës. Natën e fundit i ati gjunjëzoi para ikonës së Krishtit 
dhe tha një lutje të nxehtë. Pas pakë kohe, vajza e sëmurë u- 
dëgjua të thotë me ze të ulët : «O ! sa i mire që ishte doktori ; 
më përkëdheli me dashuri e më tha se do të sheronem». Pa 
tjetër kish arirë ndihma e Krishtit, i ciii dëgjoi zërin plot dhi- 
mbje të babajt dhe vrapoi t' i falnjë shëndetin vajzës së sëmurë. 
Sa herë në raste të këtilia çdo shpirt me dhimbje nuk ka parë 
një dorë të padukur t ' a shpëtojë prej kësaj e të çpërndajë 
errësirat e dëshpërimit! Ësht veprimi çudi-bërës i lutjes, dhe 
lum ata që dijnë t ' a përdorin nër momentet e vështirë të jetës.

Një ilaç tjetër shumë përfundiintar ësht këndimi i Shkrimit 
të shenjtë. Atje brënda ësht mbyllur ngushëllimi i math dhe 
shpëtimi i njeriut. Miliona njerëzish deri tani kanë gjetur atje 
ngushëliim dhe kanë marrë fuqi për t’ a vazhduar luftën e jetës. 
Si ikona të gjalla paraqiten atje fytyrat plot me dhimbje të 
shenjtorëve të Dhjatës së Vjetër dhe të Dhjatës së Re, të cilat 
na mësojnë se në udhën e ngushtë të jetës që ësht shtruar me 
gjëmba, fjala e Perëndisë na vlen si një thikë që pret me të 
dy anët dhe që pastron ferrat e egëra dyke na e lehtësuar 
kështu udhëtimin. Miliona shpirtesh gjejnë atje ngushëll-imin 
dhe qetësinë. Çdo fjalë e Shkrimit të Shenjtë ësht burim jete. 
Ata që kanë humbur të dashurit e tyre i siguron se ndodheo 
irë gjirin e përjetësisë, ku s’ ka as dhimbje, as psherëtim. Aia 
që vuajnë prej sëmundjesh të renda, i dërgon te Mjeku i Maih, 
te Krishti. Ata që iuftojnë ine dallgat e jetës, i fton-dyke u- 
thënë : «Ejani me mua tërë të munduarit e të ngarkuarit dhe 
unë do t’ju preh juve». Shkrimi i shenjtë ësht shoku i ynë më 
i mirë dhe tniku i ynë më i sinqert. Për këtë arësye nuk duhet 
të mungojë nga as hjë shtëpi Krishtërore.

Por nga këto të gjitha, ilaçi më përfundimtar i dhimbjes 
ësht durimi. Hithni tipqvështrim në natyrën që na rethon shih- 
ni malet e lartë sa qetësi durojnë rebeshet dhe vapën dyke 
sjellur si symbol4wprs?s« pisiat 3  mëdha e gjithmoti të gjelbë*
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ruara, të cilat me gjithë dëborën që mbajnë nër degat e tyre 
durojnë. Shihni shkëmbin anës së detit. Dallgat e rahin me 
tërbim, po ay s’ tundet. Hithni më në fund vështrimin t' uaj 
mbi kodrën e Golgothasë, për të parë atje sipër gjigandin e 
Durimit, Shpëtimtarin t’ onë, që të gjeni ngushëllim të pa 
shterur. Shën-]akovi na thotë : «e dëgjuat durimin e Jovit dhe 
c patë fundin që i dha Zoti». Dhe Shën-Joani në Apokalipsë 
trumbëton : «Jij besimtar deri më vdekje dhe do të të jap ku-
rorën e jetës».

■ . ** *
Shopen-i në një vepër të tij muzikore të titulluar «Udhë- 

tari i lodhur.» paraqet në melodin e pianos me nota një udhë- 
tar që ngjitet dal nga dal rrugën e përpjetëshme të një mali. 
Rruga e gjatë, gjëmbat, greminat, gurrët e lodhin. Por pa pa- 
ndehur, nërsa ngjitej dëgjon në majë të malit këmbana, psal- 
modira dhe zërin e ëmbël të një armonium-i. Mendimi i tij 
forcohet, mer kurajë dhe mërin atje me çape të shpcjta. Ësht 
ora e mbrëmësorës së një manastiri. Edhe njeriu, udhëtar i lo
dhur në rrugën e përpjetëshme të jetës, kur të dëgjojë meiodin 
qiellore të jetës krishtërore, merr guxim dhe harron dhimbjen.

Sofokliu në Elektrën na njotton se: «asgjë e lumtur pa 
dhimbje». Dhe Zoti thotë : «ësht e ngushtë dera dhe e hidhur 
ripa e verbër që shpie te jeta dhe të paktë janë ato që e ndje- 
kin» |  kurse përkundrazi ; <.-e gjërë ësht dera -dhé e hapët udha 
që shpie në humbje-. (Mat. 7-13-14).

Cilën rrugë pra, ke për të zgjedhur o i Krishter? para 
teje hapet udha e ngushtë dhe e përpjetëshme që ësht shtruar 
me gjëmba dhe mbi te ecin shumicë burrash të shenjtë dhe 
grashë, të kurorëzuar me kurorën e ndritëshme të dhimbjes, 
me fytyrë të verdhë por të çelur dhe me lotet e gëzimit dhe 
të triumfit, dyke patur për udhëheqës të tyre Knshtin me ku- 
rorën prej gjembash dhe me Kryqin e rëndë mbi krahët. Disa 
shkojnë deri në një vend, [xistaj iodlien liediiin poshtë kryqin 
dhe marriu përsëri t’ atëpjetëu. Po ;në lë sirumtët, të fuqizuar 
prej nciodhjes së Atij, e vazhdojnë. të ngjiturit c rrugës me 
bcsë të thellë e të patundur.

Nga ana tjetër, një bulevard i gjërë i^o lisu r me pemë e 
me lule. Shumë njerës drejtohen për atjeZDëgjohen muzikat
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dhe këngat e qejfevet. Por medet! Ajo udhë ësht e tatpjetësh- 
me dhe mbaron në një greminë pa fund, ku ësht ferri dhe 
humbja e atyreve që deshën të shkojnë andej të tërhequr prej 
bukurirave dhe dëfrimeve të përkohëshme.

Ay që vjen në këtë botë ësht i detyruar të zgjedhnjë një- 
rën udhë o tjetrën. Lum ata që për dashurin e Krishtit kanë 
zgjedhur udhën e ngushtë dhe të përpjetëshme dhe mjerë ata 
që, dyke përb.uzur Krishtin, muarrën udhën e gjërë dhe t’ tatë- 
pjetëshme të mekafit !

Dhimbja s’ e shoqëron për gjithëmon njeriun, por deri sa 
ay kalon kufit e rrugës së ngushtë të kësai jete. Aia që do të 
kenë durimin t’ a kalojnc do té ndòdhen para lumtërisë së për- 
jetëshme, brënda në kopshtin e pakufishëm dhe të bukur te 
Eden-it.

O! Sa tè ' penduar kanë për të qenë në fund udhëtarët e 
udhës mekatare ! Do tè deshëronin të rikthehen dhe të kalojnë 
ditët më të hidhura të jetës për të fituar qoftë dhe një pikë të 
vogël limitene që përfshin gëzimin e vërtetë. Prandaj, sa kanë 
fatin që në këtë botë të ndjejnë dhimbjen, qoftë pse Providenea 
Hyjnore u-a ka dhënë për shok, qoftë pse aia vet e kanë zgje- 
dhur rrugën e mungesavet e të dhimbjevet për të fituar këna- 
qësi dhe prehje të përjetëshme, le të mos dëshpërohen.

Me duket se perni k mën e pashpirtë shoh të bien locet 
e atyrevc që vuajnë, sr ’ yt kënduan, preku telai më ië ndij- 
shiiie të siipirteve 'e iy.r uhe e beri plagën e tyre të pikojë 
gjak. Po, dihet mire, që kur një shpirt i vuajtur dëgjon një 
pjesë muzik ore mallëngjcnjëse dhe sheh dhimbjen e të tjerëvet, 
e bën si dhimbje të tij. Deshiroj me gjithë këtë të shpenzoj 
dhe argumentin e fundit. Krishti ndan Kryqe!... Pas fuqisë së 
giithsecilit, jep dhe një Kryq. Në elisa jep Kryqe të arte, në 
disa të argjentë, në të tjerë të hekurtë, në disa ië gurtë dhe 
në të tjerë prej kalirnishte.

Ciiin nga këta Kryqe io  të dëshiroje të të jipte ty Krishti
0 shpirt i vuajtur? Jam i sigurtë se eroisma e jote dhe çmimi
1 yt për sende më tè mira, do të të beute tè zgjidhnjç, Kryqin 
e artë. Por dìj-e se, sa..tirë i çmuarshëm ësht Kryqi aq dhe më 
i rënclë ësht; clhe këjo nuk io  të thotë që (i ciuhet tc zgie.dhish 
atë më të lehtin që-'s’ ka as vlerë, por të përpiqesh të ngresh
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me gëzim atë Kryq që të ka falur Krishti, se ësht vene re që 
shposh herë pengohemi n' udhën e jetës dhe i bëjrnë copë ata 
Kryqe ië çmuarshëm, kur s'njohim. vlerën e tyre dhe kur s'ma- 
rrim fuqin e durimit prej të Kryqëzuarit.

S 'do t ' a harroj kurrë dridhjen që më shkakëtoi fisiono
mia e një të krishteri që, ndërsa vjete të tëra e mbante me 
durim Kryqin e mundimit, në mbarim të jetës së vet, gjunjët. 
i u-thyen dhe e hodh-i posht Kryqin e çmuar. Ka nja 6  vjet. 
Një të djeie kisha shkuar më një katund per te mbajtur një 
predikim. N' atë katund njojta një njeri, 50 vjeç po thuaj, i cili 
vuante nga një sëmundje e tmerëshme! nga’ paraiizia. Qe një 
pronar i mirë dhe rne frikë Perendie. Ditët e zeza të jetës i 
kalonte me- aq durim sa të tërë katundarët dhe të njohurit e 
tij habiteshin dhe e admironin. Në mes fë dhimbjevet thoshte 
gjithënjë: dardi Zotif». Të them të vërtetën, kur e njojta u- 
kënaqa pa masë dhe mora një mesim të math, mësimin e du
rimi t.

Pas tre vjetësh e solli rasti të shkoj përsëri n'atë katund 
dhe të jem për darkë në shtëpin e atij njeriu fatkeq, e cila tani 
qe zhytur |në zi. Pyetja ime e parë qe : «vdiq, pra, njeriu i 
shënjtë?*. Po përgjegja që mora ishte e tmerëshmeC Gruaja e 
atij vuri duart në fytyrë e me lot në sy tha : «Jo, s' ka qenë i 
shenjtë; në kohen e fundit të ti] nemte Krishtin dhe vdiq me 
nernën në gojë». ** *

Oi vlla i dashur! Lum ata që kanë mësuar se jeta e jonë 
ngjan me qiellin dhe me detin. Qielli nuk esht gjithënjë i pas- 
tër dhe deti s’ ësht kurdoherë i qetë. Qiellin e mbulojnë shpesh 
herë re të zeza dht detin . e turbullojnë furtuna të mëdha. Ne 
duhet t 'u  ngjajmë shpendëvet .shtegtarë, të cilët dyke përçarë 
erërat e ftohta ecin herë me gëzim dhe.herë me të qara drejt 
vendeve të ngrohëta tëdritës së përjetëshme, dhe anijevet udire- 
tare, të ciiat dyke patur kapidanin trim përçajnë detërat e egër- 
suara dhe hedhin ankurën në limanìn e iumur të gëzimit. Lum 
ata që në anijen e jetës së tyre kanë për kapidan Krishtin. Dhe 
do t 'a  kalojnë të patundur detin e jetës dhe s’do të takojnë 
mbë as një shkëmb.

Zot, jetove në këtë botë përmes dhimbjesh e shtrengatash,
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paté lari, paté etjey u-djèrsite, ndjeve clhimbje, 'a-përbuze prej 
njerezvet, tf-kritikove, u-rahe, u-ujite me i' amthin e iigësisë, 
u-ngarkove me Kryqin e rende në krahë dhe u-ngjiie në Gol- 
gothan e deshmimit. Dasiiuria dhe dhemshitria e jote per nje- 
rezit i dimoi të tëra deri sa brenda n’ erësirë t’ agonisë dolli 
prej buzëvet e tua hyjuore fiata e erabel : ^U-rnbaruan->.

Edile ne fëmijt e munduar dhe të shumëvuajtur të dheui, 
te iigarfcuar me Kryqet fané té përditëslime, kerni nevojë per 
durimin.

Mekati si nje mbuìese e zezë dhe e benedir nibukm dheun. 
Ky ësht shkaku që nga këjo erësirë e rende e dhimbjes ngrihet 
të qarët dhe psherëtimi i ynë.

Si pernë e hidhur e mekaiit që ësht, dhimbja rëndoi zëtn- 
rat t’ orna dhe gufon me të tëra armi rëkeja e lotevet. Mundìmet, 
ndjekjet, sëmundja, shkelja $ se drejtës dhe e së vërtetës, çpifja, 
urrejtja, vdekja, këto janë gjëmlaat helmonjëse që takojmë në 
udhën t' bnë për çdo moment uiie kërkojrnë mëshirën tënde- 
Tregoju i meshirshëm, o i Mirë pëp ligësit. t’ pna. Bën-a të ku- 
pëtojmë se «ç'ka mbuallëm, korrinr. dhe se një dite ret e zeza 
ie dhimbjes do të çpërndahen, kur Ti, Cheli i shkelqyershëm i 
drejtësisë, ke për të lindur,

Vlerëso-na pra, o Zot, te rnos rënkojmë brënda në diinrin 
e niath të dhimbjes, po sikundër marinarët e rahur të detit 
vështrojnë gjithëmon në kohët e erëta të dimrit e të fortunësj 
drejt farit të ndrltshëm, ashtu edhe ne nër ditët e vështira të 
jetës, të shikojmë drejt Teje, farin e ndritshëm të ngushëliimit 
dhe të paqes, dhe të mbtishur prej dritës dhe ndihmës s' ate, 
të përçajmë detin e jetës dhe t |  arijmë te limami yt i qetë, 
*ku s’ ka dhimbje, as helny as psherHim>y, por lunituri të pa- 
sosurë. B.

LAj IWE_ TË MBRENDËSHME

Me rastin e Viti! t ; Ri, në Kishën Kathecirale të Tiranës, 
•u-bë një meshë Kryepiskopale, N' atë Kryehirësija Tij Enizot 
Kristofor Rissi, mbajti fjalimin e ditës, tue foiun mbi jetën, 
aktivitetin dhe zellin apostolik, që ka rrëfye Shën-Vasili Math, 
gjatë jetës së Tij si Kryebari ’dhe mbrojtës i patodiiun dhe i 
pafrikësiiërn i Ortliodhoksis.
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1. Q e l l i m i  I m ë s s m i t  t ë  f e s ë

Dime se qëllimi kryesor i mësirnit pedhagogjik ësht të 
vërij bazat për formimin e karakterit moral. Dhe mësimi krye
sor me anën e të cilit arrihet këjo asht mësimi i fes, Qëllimi i 
mësimit të fes, pra, puthitet tne qëllimin e Edukatës. Duke di- 
tur ligjin moral, njeriu arrin të dijë ç’ ësht e mire e ç' ësht e 
Iigë, ç’esht e drejtë e çë e pa rdejtë. P|J< fuqin për të bërë të 
mirën dhe për t' u-larguar nga e liga e jep jo dija, por feja dhe 
besimi, me anën e të ciiave themëlohet mirë moraliteti. Ekspe- 
rienca na mëson, se dija vetëm e ligjit rnoral nuk mjafton që 
të ngulij parimet morale, por duhet edhe ndihma që jep besimi. 
Ndjenjat morale dhe fetarë janë lidhur fare ngushtë dhe pazgji- 
dhëmënisht. Prandaj mësimi t fes ësht kuimi i mësimit, ësht 
mësimi kryesor për formimin e karakterit mora!, ësht plotsimi 
i mësimeve të tjera.

Rëndsia e këtij mësimi u-njoh që prej kohe, përveç pe- 
dhagogve e theologve, edhe prej shumë dijetarve të tjerë. Në 
Gjermani, në një kongres të filologie, para disa vjetesh, u-pra- 
nua prej të gjithve nevoja e mësimit të fes dhe besimi u-kon- 
siderua si udhëheqës dhe zemra e tërë mësimit shkolluer. ]o 
vetëm kjo, por edhe mësirnet e tjera duhet të ndihmojnë për 
këtë qëllim dhe prandaj duhet të vihet si konditë, që mësuesi 
kryetar i klasës (ordinarius), duhet të japij mësimin e res.

Por edhe Shkolla të mvëdha pedagogjike, si shkolla e 
Erbartit e konsiderojnë mesimin e fes me rendsi të madhe dhe 
e vene si qëndër të mësimit përgjithësisht. Wilmanni, një nga 
pedhagogët më të mbëdhenj të Çekoslovakis, thotë, se mësimi 
i fes duhet të zërij venditi qendror dhe me këtë duhet të adap- 
tohen edhe mësimet e tjera, kështu që të konsiderohet si trnngu. 
nga i cili si dega mvaren mësimet e tjera.
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I pari qëllim i afërt i mësimit të fes ëshi ndjenja e njoh- 
nive fetare të caktuara, që janë të nevojshme, se vetëm atëhere 
mundet fëmija të vijë në marrëdhënje me Perëndin, kur të ketë 
ide të fuqis e të veprave të Tij; për ndryshe besimi do të jetë 
i verbër dhe plot bestytni.

Më shumë duhet të japij njohni mbi jisu Krishtin dhe 
doktrinën e Tij, sepse ajo do té sherbejë si mbështetje e besi- 
mit. Të lindij besim fetar dhe ndjcnjë fetare, ky ësht qëllimi i 
mësimit të fes dhe njohnit janë mjeti me anën e të cilìt do të 
arrihet ky qëllim. Për këtë duhct të përmbushen disa kondita 
të caktuara që i përkasin kohës së mësimit, lendës, methodhës 
dhe personalitetit të mësuesit.

2* Z h v i S l i m i  f i i s t o r i k  i m ë s i m i t  t ë  f e s

Ndërsa sa të gjitha mësimet pësuan ndryshime, duke u- 
adaptua me konditat e jetës kohë pas kohe, si dhe me përfun- 
dimet e shkencës, mësimin e fes kurkush nuk guxonte t'a prekte 
e t’a ndryshonte, sepse jo vetëm ky mësim qe lene në duar të 
klerikve, por edhe mbikqyrja e shkollave qe në duar të tyre, 
por edhe frika që kishin ata që nuk qenë theologë, se mos vinë 
në kundërshtim me dogmat fetare, i ndalonte për këtë gjë. 
Kjo nuk ndihmonte as pak për dhënjen e këtij mësimi në më- 
nyrë që të japij frutat e duhura.

Por në kohërat t' ona u-ngritëu zëra përmbi ndryshimet 
që duken bërë dhe prej bisedimeve u-bënë mjaft përmirësime 
në clobi të mësimit të fes.

Së parit për kohën e mësimit shënojmë, se, kur mësimi i 
fes fillon shumë çpejt, nuk jep frutat e duhura, sepse psykolo- 
gjia e fëmijve na mëson, se ndjenja fetare zviilohet pak von. 
Esht e vërtetë, që çfaqen që çpejt ndjenja të mvarësis, të do- 
bësis etj., që do të përbëjnë buzën e ndjenjës fetare, por janë 
në gjendje primitive. Fëmija tnë ngadaie e von e kupfon plotfu- 
qishmenin e Perëndis dhe. shkaqet e marrëdhenjet e veta me 
Zotin prej të cilav.et formohet kuptimi i- Perëndisë. Por edhe 
idhet e tjera fetare janë të pa kuptueshme prej fëmijve dhe të 
mveshura me marrëdhënje njerzore. Shumë theologë kandër- 
shtuan dhe pas shumë përpjekjesli iclliet e tyre sunduan. Sipas
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këtyre idheve konsiderohet jo dobiprurëse në raos dhe i dëtn- 
shëm që të fillojë mësimi i fes shumë çpejt; nuk duhet d.m.th, 
të fillojë që prej klasës së pare të fillores, por prej të treiës, 
Të dy vitërat e para të shërbejnë si pregatitje e njësimit të fes 
me mjete të tjera, si festa fetare etj. Ky mendim ëshië i drejtë.

Së dyti për shumë kohë mësirni i fes nuk mund t’ a për- 
mbushte qëliimin edhe për shkak të methodhës, por edhe për 
shkak të zgjedhjes së lëndës. Sepse këjo qe dogmatike dhe 
krejt abstrakte dhe e pa kuptueshme dhe nuk qe e zonja të 
ngrofij shpirtin e fëmijve,. por përkundrazi e çdukte interesin 
fetar. Prandaj duhet të largohemi nga mësimi dogmatik dhe të 
kufizohemi në fillim në pjesën historike. Shpjegime të erta, të 
pa kuptueshme dhe alegorike nuk duhet t’ u jepen nxënsve, se 
nuk ndihmojnë as në krijimin e dijes së drejtë fetare as në 
formimin e ndjenjave morale e fetare. Më sigurisht influencon 
mësimi i.fes, kur përshkruhen, si duhet, personalitetet e mbë- 
dha fetare, për shkak të shembellës.

Gjeja më e mirë ësht që mësimi i fes t’i vërij nxënsit në marrë- 
dhenje të ngushtë me personalitetet fetare; të pandehin nxansit 
se rrojnë mendohen, njejnë, besojnë dhe veprojnë bashkë m e'to, 
Dhe me qenë se influenca e personaliteteve ietare ësht shum' e 
madhe, passi vepron drejt për së drejti në zemërën e fëmijës, 
sa më shumë influencon marrëdhënja e fëmijve me personalità- 
tin më të math të Jisu Krishtit, duke shpjeguar Personelin e Tij 
dhe veprën e Tij. Kur këjo arrihet, kur nxënsi ngrohet me 
Krishtin, atehere shkolla e udhëhoqi nxënësin të bëjë hapin më 
me rendsi për në besimin, sepse besimi konsiston ne enthusiaz- 
min për Jisu Krishtin dhe mësimin e Tij. Kyj duhet të jetë ide
ali në të cilin duhet të drejtohet mësimi i fes. Harmonia e nxë- 
nësit me idhet e jisu Krishtit duhet të jetë masa e gjykimit 
për mbarrëvajtjen e mësimit dhe si qëllimi kryesor i tërë mje- 
teve. Nga ana tjetër lënda dhe mënyra e paraqitjes duhet të 
jet' e këtillë, sa që të mund të rishdalij. Nuk duhet të mblidhet 
lënd'e shumë, se atëhere nuk lidhet dot mire dhe nxënësi nuk. 
mund 1’a zotnojë.

Prandaj Historia e Shenjtë e Dhjatës së Re dhe Ungjillit 
duhet të jenë qendra e mësimit té fes. Por edhe Dhjata e Vje- 
tër dhe Historia Kishtare, po të mësohen mire e bëjn'ë m i tè
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qartë veprën e Jisu Krishtit, e para se'përbën nisjen dhe e dyta 
vazhdimin. Këjo systëmë Kristoqendrike duhet të sundojë sot 
në mësimin e fes. Dhe me gjithë që mësimi i res ndahet në 
shumë dega, nuk duhet secila degë të marrij irugë më'vetëhe, 
por duhet të ndiqet përqendrimi i tyre edhe me anën e zgje- 
dhjes, rendimit dhe methodhës së paraqitjes së lëndës, Baz’ e 
lendës 'të vihet Hìstoria e Shënjtë, që përbën bërthamën me të 
cilën do të lidhen tërë degat e mësimit të fes.

Së fundit suksesi i mësimit të fes mvaret shumë nga per- 
sonaliteti i mësuesit. Kur mësuesi ka enthusiazmë dhe ësht i 
frymëzuar me ndjenja të vërteta Kristiane, atëhere do të trans- 
metojë edhe në nxënësit e tij enthusiazmin e vetë, sepse vetëm 
atje ku ka jetë, lind dhe e tillë, gjë që ka fuqi edhe për mësi- 
met e tjera, por më shumë për mësimin e fes. Prandaj bëjnë 
gabim të math ata mësues që marrin përsipër mësimin e fes 
pa patur besim të thellë. Veç kesaj. mësuesi i fes është nevojë 
të paraqesij vehten si shembëll jete morale e fetare.

(Vazhdon) PAN

L A JM E  T Ë  M B R E N D Ë S H M E

Me 6  Janar 1942. me rastin e Ujit të .Bekuem Kryehirësija 
Tij Emzot Kristofor Kissi, si dhe kori Seminarit Orth. Koirtb.. 
i Tiranës, u.ftuan prej Komunitetit té Durrësit me marre pjesë 
në meshën hyjnore.

Në kohën e duhun Kryebirësija Tij, mbajti fjalimin e di- 
tës, tue predikue mbi Shtn-j rm Pagëzorin. N’atë vuni në dukje, 
jo vetëm meritai e m';dha të Sliejdt si Parërandës, Pagëzor, 
dhe Asqet i mbarutm, por, ,-i !.. nos kuximin e tij të math, që 
ka rrëfye, tue- kritikue ine nji ton të rrept autoritetet e atëher- 
shme për ç' do të rnet.



SHEN - VASILI I MATH
Shën-Vasili i Math u-lind në Qesarië të Kapadoqisë reth 

vitit 329 pas Kr. dhe ishte prej një familjeje pasanike dhe të 
shquar.

I ati i tij, që quhej edhe ay Vasil, ishte vendosur në Neo- 
qesari të Ponrit dhe ushtronte avokatësinë Nëna e tij, që quhej 
Emilia, ishte një nga ato grat shpresëtare dhe të ndershme, të 
cilat kishin si kujdesje të parë që të stolìsin shpirtet e tyre me 
virtytet e larta të Ungjiliit, që përbëjnë stolin e vetme dhe të 
vërtetë për gratë. Jeta e sajë shpresëtare dhe shëmbëlla e sajë 
krishtërore qenë mësim i gjall jo vetëm për të krishterët por 
edhe për paganët, të eilët dyke e admiruar këtë, thoshin shpesh 
herë «shikoni ç'gra kanë të krishterët».

Prej prindërve të këtillë u-lind pra Shën-Vasili, prindër të 
cilët e dinin fort mirë detyrën e tyre kundrejt fëmijvet. Dyke 
patur para sysh këta fjalët e apostol Pavlit «rritni fëmijt t’ uaj 
pas urtësis dhe udhëzimeve të Zotit» iu përveshnë me zeli 
dhe me kujdes të math punës për të zhvilluar shpirtin e Shèn- 
Vasilit dhe per t' a edukuar krishtianikisht.

Dyke qenë vet ata shembëll shpresëtarije dhe virtyti, pak- 
nga-pak dhe gradualisht ujitnin shpirtin-e djalit të tyre me cur-, 
kat jetëdhënëse të Ungjillit dhe e pregatitnin për karierën e 
tij t’ ardhme. Dhe kështu, mësimet e tyre të vazhduarshme, të 
shoqëruara sidomos dhe prej sHëmbëllës së tyre krishterore, 
nuk vonuan të sjellin përfundimet e tyre të mira, pasi që nga 
vogëlia Vasili fillon të ushqejë një dashuri të veçantë per tene 
krishterore.

Si mbaroi mesìmet e para në vëndin e tij, i ati, dyke 
parë se i biri qe pajosur me dhurëti mendore të veçanta, e 
dërgon për stridirne më të gjëra e më të larta, më parë në 
Konstandinupojë, ku ndodhej filosofi dhe oratori i çquar pagati 
Libani dhe pastaj në Athinë, e ciia ishte qendra e letrave dhe 
të kulturës.

Kur ndodhej në Athinë dhe studjonte, u-lidh me një mi-
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qësi të ngushtë me Shën.Grigor Nazianzin, të cilin e kish njoj- 
tur që në Qesari. Kishin një miqësi jo të përciptë dhe për 
interes, siç paraqitet këjo sot, por një miqësi që bazohej në 
bashkimin e ndjenjavet dhe të qëllimevet, një miqësi ideale. 
Kaqe ngusht qenë lidhur këta të dy miq dhe aqe dashuri të 
madhe kishin nërmjet tyresh, sa që Shën-Grigori, dyke përmen- 
dur këtë miqësi shkruante ■. «Të tëra ishi'n të përbashkëta dhe 
një shpirt n i dy trupe». Dhe këtë miqësi më vonë, e forco! 
dhe e shenjtëroi më tepër përpjekja e përbashket shpirtërore 
që bënë kundër erëziravet për ruajtjen e orfhodhoksisë.

Si mbaroi studimet Sirën-Vasili, lë Athinën dyke u-ndarë 
për një kohë të shkurtër.prej mikut të tij Grigor, dhe vete në 
Qesari, ku nisi të ushtrojë piofesionin e avokatit, në të cilin 
ësht çquar fepër.

Por Shën-Vasili nuk ish i destinuar të bëhej mbrojtës i 
ligjevet civile dhe shërbenjës i Themis-it. Kish një mision tjetër 
më të lartë, të bëhet domethënë mbrojtës i math i dogmavet 
orthodhohse dhe lëçitës i zellshëm i parimevet ungjillore. Pran- 
daj nuk kalon shumë kohë dhe e shohim të heqë dorè nga 
profesioni i tij, në të cilin kish korrur aqë dhe aqë suksese 
dhe të përjapë vetën në punën e porosivet të Zotit, për mbaj- 
tjen e të cilavet do le lavdërohej aq shumë më vonë dhe prej 
Zotit vet.

Ky ndryshiiTi ? detyrohet sidomos dhe mofrës së tij shprt- 
sëtare Makrina, t  cila e influencoi shumë sidomos me 
sjelìjen e saj krishtërore. Bile që nga ky moment po të 
vere re njeriu, konstaton zellin e math e të gjallë që kisls 
në shpirtin e veì Sh. Vasili për t’ i shërbyer Ungjillit dhe Ki- 
shës. Sepse shpini i tij nuk kënaqet më nga filosofia e Platonit 
dhe t’ Aristotelit dhe të sistemeve të tjera filosofike, por përji- 
pet i iërë pas studimit të parimevet dhe të mësimevet të larta 
të fiiosofisë së re dhe të vertere krishtërore. Zbrazësirat diturore 
dhe problemet e pazgjidhura të gjërave të ndryshme që i lanë 
theorit’ e vjetra filosofike, vj'en tani t 'ia  përmbushnjë vet buri- 
mi i.pashtëruar i filosofisë së vërtetë, Ungjilli domethënë, dht 
nga këjo përmbushje të mbushnjë paslaj botën me çurkat e 
hyjnjojtjes. Në të 27-iu vit të moshes, i ndriçuar së farti, pranon 
pagë/.irnin e shenjl-s para një shurnice të mad'ne të populiit të
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Qesarisë dhe rnerr lcështu munt te themi zyrtarisht detyrimin 
f  i a falë vetëu' rabrojtjes se Kishës dhe sherbimit të Ungjillit.

Per te njojtur pastaj më afër jetën krishtërore, në të cilën 
qe thirrur që të shërbejë, bën një udhëtim dyke vizituar Egjyp- 
tin, P'alestinën, Syrinë, Mesopotaminë, udhëtim prej të cilit pati 
doti të madlie io vetëm nga kontakti i thjesht me theologë të 
shquar, me filosofë dhe ime asqetinj si me Shën-Tbanasin, Shën- 
Andonin etj., por sidomos nga shembëlla e tyre dhe nga zelli 
me të ciiin vepronin të mirën dhe ushtronin virtytin. 'Prandaj, 
kur pas dy vjetësh u-kthye, pi-ot me gjallëri dhe enthusiasmë, 
vete në çifiikun që pati në Pont, që atje, larg kujdesjevet të 
botës, të përjipef më me kujd.es në të studjuarit më thellë të 
Shkrimit të Shenjtë.

Por, ishte e mundur që në këtë jetë të tij të re dhe aqë 
të dëshiruar, siç e tregon dhe ay vet, ishte e mundur që të 
harronte rnikun e tij të ngusht dhe besnik Shën-Grigorin ? jo. 
Dhe pranciaj e fton me një letër që të lërë kujdesjet e botës 
dhe të mirren të dv së bashku n’ atë qetësi të bukur të vetë- 
misë, me stridirne shpirtërore dhe me vepra letrare. Shën-Grigori, 
i crii kishte edhe ky po ato dëshira dhe ideale për të studjuar 
dhe për të punuaf në fushën shpirtërore, lë botën dhe shkon 
tek ay. Shën-Vasili u-gëzua pa masë dhe kështu të dy së bashku, 
punojnë, shkruainë dhe pregatiteli për të lëftuar luftën e mirë 
në fushën shpirtërore të Kishës, në të cil.ën pas pakë kohe dhe 
u-thirrnë.

Shembëllën e të dy këtyre miqve dhe bashkënxënësve, e 
pasuan dhe anahoretë të tjerë nga bota, kështu që dal-nga-dal 
u-formua nën kryesin e Shën-Vasilit manastiri i parë qinoviak 
(i përbashkët) krejt i ndryshmë nga ata të asqetinjvet. Në këtë 
manastir qinoviak monahët nuk merreshin vetërn me këndimin 
e Shkrimit të'Shenjt dhe me ushtrime shpirtërore për rnposhtjen 
e epshevet të dobëta, por mirreshin dhe me pane dorè, dyke 
punuar tokën, dyke rnbjellur pemë etj. të këtij Jloji.

Mirëpo, këtë qetesi dhe kënaqësi që shijonin këta të dy 
shokë të pandarë në këtë vetëmi, vjen dhe u-a turbullon një 
tronditje e forte kishëtare, tronditje e cita kish nisur me kohë 
por që vazhdonte edhe tani t’ i shkakëtojë çqetësime Kisbës. 
Dhe këtë tronditje e krijoi siç dihet erëzia Ariane. E vërteta
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ësht që Arios-i kish shumë kohë që kish vdekur. Por iderat e 
tij antikrishtërore dilnin në shesh herë pas here dhe përkrahe- 
shin nga shumë perandorë arianofilë, dyke siellur këshiu xurbm 
llira në kishë. Në këtë kolië pra, kish dal një njeri eretikan/ i 
quajtur Eunom, i d ii  predikonte në Konstandinupojë elisa më- 
sime të gabuara ariane kundër sihibolit të beses që kish caktuar 
Sinodhi i pare Ekumenik. Përveç kësaj, në këte kohë hypën në 
fronin e Konstandinupojës Judian Parava ti ose Apostati. Ky, 
dyke lënë fenë krishtërore, vuri nër mend qe, me veprimet e tij 
satanike. të çkulnjë pemën e hyjmbjellur të Kishës, e ella, e 
ujitur prej gjakut të shumëçmuar të dësbmorëvet të besës, para- 
qitej e gjelbëruar. dhe e lulëzuar, dhe në vent të sajë te vere 
përsëri pemën e paganismës që ish çkulur me kohë, dyke e 
caktuar këtë si fe zyrtare të Shtetit,

Mirëpo, ndonëse këta të dy, Juliami e tunom-i, punuan 
rne të gjitha fuqit e tyre për t' i a arrirë këtij qëilimi, nuk bene 
asgjë dyke mbetur keshtu të turpëruar dhe dyke u-treguar edlie 
një herë akoma shkëlqimi dhe lavdia e ortbodlioksisë. Në këie 
triurnf të orthodhoksisë ndihmoi mjaft dhe Shën-Vasili. Dyke 
pare ky, rrezikun që i kërcënohej Kishës si riga doktrina erem 
kane e Eunom-it, ashtu dhe nga luftimi sistematile i Jalianit, 
d h i  ciyke patur dëshirë t' i shërbejë Ungjillit dhe njëkobësisht 
së vërtetës, hidbet me një herë në iuftë dyke u-dorezuar pnit 
prej Episkopit të Qesarisë Euseb.

Si meshëtar i.besës orthodhokse "Shën-Vasiii; prej se eiìes 
dhe thit'hte fuqi të' pamposhtur, lufton me guxim dhe trimësi 
për të ruajtur doktrinën ë drejtë dhe del fiiimtar dhe tiiinn- 
ioiijës.

Muk u-kënaq vetëm q l  t’ i mësojë grigjës së vet parimet 
e Ungjillit dhe t ’ a ruaj këtë nga çdo mësim eretik e të galuiar, 
por merr pjesë aktive dhe në ndeshjen kundër EifflolJdE Me 
fjalimet e tij oratorike që i ka thënë apostatai kutidër Eunom-it 
dhe me shkrimet e tij nër të cilët duket thellësija dhe fuqia e 
tij theologjilpj korri një triumf të vërtet dhe u-aclnrirna jo ve- 
tërn nga të krishterët por dhe nga paganët vet.

Dhe ndër sa ky punente me zeli e me vet-mohim te pa- 
shoqë, dashuria dhe respekti që tregonte populii per te, shka~ 
kidoi cmirën dhe zìi in ne shpirbu e rprske>;m n. Ehi re. i-
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gohet atëhere Shën-Vasili, nga që Episkopi e shihte me aqë 
fyohtësi, të ndërpresë veprimtarin e tij kishëtare dhe të kthehet 
në vetëmin e vet.

Ky largim i papritur i Shën-Vasilit, siç ish e natyrëshme 
shkaktoi në zemër të populiatës, për të cilën rronte dhe punente, 
një dëshpërim të math. Edhe me të drejtë; sepse në personin 
e Shën-Vasilit, ata humbnin atin e tyre të urte e të sinqertë, 
barìun e mençur dhe të vërtet, i cili ishte gati që të sakrifikojë 
dhe shpirtìn e vet për grigjen, priftin zelltar dhe predikonjësin 
e çquar. Dyke mos rnundur pra populli të durojë këtë mungesë, 
ngrihet i tërë në këmbë dhe kërkon me doemos kthimin e 
Shën-Vasilit ; edhe kështu u-bë. Pas një mot-moti pothuaj, ay 
rikthehet në Qesarin e tij të dashur për të vazhduar po me atë 
zeli veprimtarin kishëtare që kish nisur dhe për të punuar me 
tërë fuqit e tij për përparimin shpirtëror të grigjës së vet, prej 
së cilës ësht çmuar dhe dashuruar pa masë.

Por edhe ay e donte shumë popullin e vét. Dhe këtë dà- 
shuri e tregoi sidomos n'atë kohë të vështirë kur një uri e 
fmerëshme kish rënë në Kapadoqië e Pont. Ësht e pamundur 
që të përshkruhet çka ka bërë ay n' atë rast. Tërë pasjen që 
kishte u a çpërndau të varfërvet. Shkonte pa përtesë kudo për 
të ngushëlluar të gjithë pa dallim feje: Judhenj e paganë, ortho- 
dhoksë e ariane, duke u-treguar kështu zbatonjës i gjall iifjaië- 
vet të Ap. Pavlit «ngushëlloni ata që s ’ kanë shpirt të mrtë». 
Punoi pa kursim për të prekur ndjenjën e simpathisë të/ pasa- 
nikëvet që të japin ndihmë për të vuajturit. Për këtë qëllim 
inban ujë fjalim që t i t u l l o h e t  «me rastin urrisë« në të cilin me 
tërë fuqin e shpirtit përshkruan me ngjyrra të gjalla urrin edhe 
mjerimin që rihte të mjeruarit dhe arrin kështu t' i bëjë të 
japim ndihmën e tyre më të madhe.

Por një punëtor i tili i Ungjiilit, i flakt dhe i palodhëshëm 
sic ka qenë Shën-Vasili, ishte e pamundur të mos ngjitej në sbka- 
llën e lartë kishtare të episkopit. Kur vdiq pm episkopi i Qesa- 
risë, i vetmi person i përshtatëshëm dhe i denjë për këtë detyrë 
te lartë nuk ishfe tjetër veç se Shën-Vasili. Dhe kështu rreth 
vitit 370 hypën në fronin Episkopal te Qesarise. Që andej ndrit 
edhe më shkelqimisht karakteri i tij i fort dhe shpirt-madhësia 
e tij e pashëmbëlltë, sidomos kur ish fjala për të mbrojtur 
interessi e Kishës.
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Një veprimtari të re shënon Shën-Vasili, nga pasti që u-bë 
episkop. I stolisur shpirtërisht me tërë virtytet e ciiësit morale 
që duhet të ketë një episkop i vërtet i Kishës pas Ap. Pavlit 
(I. Tim. 2. 2), nuk pushoi gjer në momentin e fundit të intere- 
sohet për të rnirën e grigjes së tij, dyke predikuar, dyke ndri- 
çuar më çdo rast, ndonëse ka qenë dhe i dobët nga shëndeti, 
shkak për të cilin për disa muàj rrjesht ka qenë dhe i sëmurë. 
Me anë të predikimevet të tij e kish robëruar krejt zemrën e 
popullit; dhe këtë jo me anë të oratorisë, por sidomos pse fjalët e 
tij dilnin prej thellësis së shpirtit dhe pse ay vet jipte shembë- 
llën e parë. Shpesh herë nuk kujdesej dhe aq për shëndetin e 
vet, ndërsa për mjerimet dhe plagat e grigjes së vet' nuk lente 
rast pa u-kujdesuar. Gëzohej me ata që ishin të gëzuar dhe 
ndjente dhimbje për ata që vuanin. Aqë shumë prekej shpirti i tij 
kur shihte mjerimin, sa që nuk kënaqej vetërn me predikimet 
që bënte, por formoi dhe një strehë varfërore në Qesari, strehë 
që mbahej me të ardhurat e Mitropolisë. Por që të japim një 
ikonë më të piote të karakterit të tij, duhet të shtojmë dhe se 
ay ponte jetë vërtet asqetike. Ndonëse episkopata e tij ishte 
mjaft e pasur, ay çonte një jetë tepër të thjesbtë, si një asqet 
ì verfet, dyke agjëruar shpesh herë, dyke studjuar dbe dyke ti- 
falur pa pushim. Kishte vetëm dy robe të vjetëruara dhe hante 
pakë bukë të thatë me barishte, Tërë jeta e tij ish shembëll 
agjërimi, lurjeje dhe veprimtarije. Pronte vetërn për Kishën dhe 
për Perëndinë dyke punuar natë e dice per kryerjen e vulnetit 
hy-jnor.

Me gjithse ishte i dobët nga shëndeti, kish zemër të forte 
dhe guximtare dyke i dal për zot çdo njeriu që do të guxonte 
të trubullonte paqën e grigjes së vet. I armatosur me fjalët e 
Zotit t’onë : «Mos kini frikë prej atyreve që ju vrasin trupin- 
por shpirtm s'mundin t’u a  vrasin», nuk trembej dhe nuk pe
rule] para asnjë njeriu. Ngjarja që po tregojmë; më posht provon 
shumë bukur kurajon, guximin dbe shpirtin heroik të burrit -të 
sllenjtë. Valent-i, perandori arian; dyke dashur që t’ i a pakësojë 
Shën-Vasilit zellin e math për orthodhoksinë dhe t'a  trembnjë 
për të imperniar në tërë Kishën erezinë ariane, dërgoi tek ay një 
këshilltar perandorak të quajtur Modest, i cili, dyke e thirrur 
epirkopin, e frikësoi dyke i thënë:- Si guxon ti t’ i ku»dër
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shtosh mbretit dhe pse duk don që të pranosh doktrinën që 
pason ay? (Perandori pranonte në bazë të erezisë ariane, që 
fCrishti nuk çsht i njëqënurshëm me Atin, por krijesa e tij), — 
Pasi jam meshtari i Zotit, u-përgjegj Shën-Vësili, kurr nuk 
mundem të pranoj mësimin e gabuar të perandorit». — «Si, 
shtoi Modesti, nuk e di që un kam pushtet té .té interno], té 
té konfiskoj pasuriné, té té mundoj më çdo mjet dhe mé né 
fune! té té vras?» — «Mundesh tè mé frikésosh me ndonjè 
send tjetér, tha me shpirtmadhési Shén-Vasili, se nga té gjitha 
sa ke théné s'kam friké ; per konfiskim té pasurise nuk çqetëso- 
hem sepse dy robe té vjetéruara kam dhe disa libra. Internimi 
nuk me tremò, se kudo që té internohem, quhem si udhétar 
dhe si njeri pa strehé. Mundimet nuk i marr parasysh, as nuk 
kam friké nga ato, sepse trupi i im i dobét, me tè marr godit- 
jen e pare, do te jap shpirt. Por as vdekja nuk me tmeron, 
sepse aio do té më bëjë té bashkohem sa mé shpejt me Perén- 
diné' f  ime-). Modesti u-habit p re j p ë rg je g jë s  g u x irn ta re  që i dha 
Shén-Vasiii dhe i tha se kurré nuk ka pare ndonjè tjetér epis- 
kop té flase késhtu kundér urdhéravet té Perandorit. — «Nuk 
ke takua.r atehere me ndonjè episkop té vértet té kishés», i u- 
pérgjegj shén-VasiH. «Me jenri, shtoi, né té téra tè buie e té 
bindur jo vetëm te- mbreti por edhe te njeriu m.é i vogél. Por 
kur ésht fiala. per porcili t e Zotit dhe pët/besën e Tij «edhe 
zjarri, edhe tìuka edhe shtazét edhe thórrft që çajnë rnishin, per 
ne sane me tepfr kénaqési se habitje: le t'i marré vesht kéto 
edhe Mbreti». j ; se si me qéndrimin e tij burrëror Shén-Vasili 
u-be mbrojtès i vèrtet i orthodhoksisé. Dhe kéte e beri pse 
zemra e tij qe plot me vet-mohim dhe me dàshuri per Perén- 
diné.

Shén-Vasili nuk I shérbeu kishés vetém me ané té fjalés 
por edk.- me shkr ini et c tij. Sepse, njékohésisht me fjalimet e 
tij verbale nuk u-kursve ky at i palodhur dhe ierarh i çquar, 
tè shkruaj dhe vermi Lheolorrjìke té rëndësishme. Nea ato vepra 
qe Itane arii':: grcr me dìtet Sona duket qartazi gjerésia dhe 
tliMi 1 ; k - ’ ' < 'il e tij ora tori ke, njojcja e tij e
saklt ii'eth dogmaveti qarcesia dhe bìndeshrnéria e argumenta- 
vet te ti, din; .a ubata e tij enciklopedike si fyzicien, si mjek 
dhe si asinino m Këto janë kryevepra -té pashoqe pèrsa i pérket



JETA KRiSTIANE 349

gjallërisë, artìt. elegancës, morali! dhe qartësisë dhe përbëjnë 
thesare vërtet të çmuara nga pikëpamja letrare dhe filoiogjike

Por shëndeti i tij i dobët nga njëra anë dhe kujdesjet e 
lodhjet e tepërta nga ana tjetër që ky buri* i Math tregonte 
për grigjen e vet, e hodhën në shtrat para kohe. Kështu që, më 
1 të Janarit 379 ndroi jetë, pas një kohe prej ÌOvjetèsh si epis- 
kop. Me hidhërim të papërshkruar e priti tërë eparhia lajmin e 
vdekjes se tij. Dhe këtë hidhërim e çfaqi dyke mari* pjesë i tërë 
populli né varrimin. Të tërë, pagane e Judhej, orthodhoksë 
e eterodhoksë, qanë e vajtuan atë dite; sepse që të gjithë pa 
përjashtim kanë pare të mira prej tij. Aqë shumë popull qe 
mbledhur sa që rnjaftë veta kanë gjetur vdekje prej shtrëngimit, 
dyke u-quàjtùr prej të gjallëvet të lumtur pse u-vlerësuan të 
vdesin po aie dite me te.

E tiilë esht shkurtimisht jeta e Shën-Vasilit të math, e tillë 
dhe veprimtarija e tij në Kiilë. Një-zëri historia rfèfen per té 
se ka qenë një nga hierarhët me të shenjtë e rnë të ditur té 
Kishcs, episkop dhe bari i via tei i Ungjillit, mbrojtës guximtar 
por edite i urte ì ortdodhoksisë, shtyllë e patronditur, mësonjës 
i math i së vërtetës dhe i virtytit. Ai i dashur i të varfërvet, 
nguslicllonjës dhe mik i té vuajturvet, punetor r palodhur i 
fjalës hyjnore, shembelì e ndritur e virtytit, lavdi dhe mburrje 
e Orthodhoksisë, ja cili ka qenë Shen-Vasiii, i cili më të drejtë 
u-quajt i math dhe u-radhit nërmjet hierarhëvet të mëdhenj të 
Kishës.

Dyke admiruar shembëllën e këtij ierarhu të math, le të 
imitojrne virtytin e tij, vetmohimin dhe shprestarinë e tij. Le 
të nxjerrim që të gjithë, klerikë e laikë, mesime nga jeta e tij 
dhe le të uroj.më nga thellësia e shpirtit që Zoti i vreshtës 
sljpirtërore të iregojë përsëri hierarhë të tfllë plot me zeli, me 
besë, me vet-mohim dhe me veprimtari kishëtare për përhapjen 
e mbretërisë së Tij shpirtërore në botë dhe për lavdi të Emrit 
të Tij të Shenjtë. B.
LAJME TË MBREN’DËSHME

M ' Kryeplskop9.’ dhe sinodhik, si dhe me dekret
mbre:'"«ier. E'ninenca T;; h.mzot Dr, Vissarion Xhuvani, ish 
Krvei ' Kislris Orflicclhokst. Shqipctare, u-emnue Mitropolit’ i 
E..-:;..., \  lones dhe Kaniiirs.



I BIRI I SHTËPISË SI DAVID-IT
(RRËFENJE)

XI.
(Isui në shkretëtirë — Joan-i, i biri i Zevedeut, bashkë 

me Andrean bëhen pasonjës të tij — Pilaton e çqetëson mbre- 
tërija e Isuit — Një pyetje Kajafës — Përgjigja e kobgresit).

/  dashur, baba,
Letra që mora këto dite mi largoi tërë mendimet e liga, 

që më turbullonin mëndjen, nga shkaku se prej dy muajsh po 
thuaj nuk kisha marre as një letrë prej teje/ Çqetësimi im ishte 
aqe i madh, sa për një’ çast vendosa të kthehem pranë teje, pa 
marre fare parasysh mundimet e vuajtjet e shumta të udhëtimit. 
Mire po për faf të mirë letra t' ënde, që arriti tashi në fund, 
më qetësoi dhe më shpëtoi nga udhëtimi i mërzitur.

Më shkruan, baba, se po meresh seriozisht me çështjen e 
profetit t' lordan-it. Gëzohern shumi për këtë gjë, se me letrat 
e mija munda të bind në mos që të bëhesh pasonjësi i tij, po 
të pakfën t' i japësh rëndësi çështjes dhe t' a studijosh këtë me 
tërë verejtjen e duhur. Jam e sigurtë se, po të vazhdosh këto 
stridirne dhe të marrësh parasysh afo qe_ të kam shkrojtur e 
ato që do të të shkruaj; do të bindesir 'se me të vërtet profeti 
i ri është Mesia i Israil-it.

Marr kuxim, baba, të të lutem edhe një herë që t ' a stu
dijosh çështjen me fellësin' e duhur, se në letrën t' ënde të fun- 
dit po shoh ea mendime që kundërshtojnë njëri tjatërin, }a p. 
sh. një : Më njërën anë nuk bindesh t’ a pranosh këtë si Mesian 
e premtuar, sepse është i vobekët, i pafuqishëm dhe prej një 
familjeje të uiët; po m'anën tjatër nuk ke as një vështirësi që të be- 
sos.h se ay u-lind në Vithleem e se rjedh prej racës glorioze 
të David-it, Ja edhe një tjatër kundërshtim : Ti thua se nuk i 
beson ngjarjet e çuditëshme, që ngjajtën në Jordan kur u-pagë- 
zua profeti prej Joan-it; po ti prapë dekliaron se je gati i'a  
besosh dhe të bëhesh pasonjësi i tij, në qoftc se ay me anë 

‘mrekullirash provojë hyjnin e tij, dhe në se ay vetëm me shë- 
nja sipërnatyrore na tregojë se me të vërtet është dërguar prej
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Perëndisë, ose më në fund po të jetë se në personin e tij vër. 
tetohen profetile rrellative të librave t’ ona të shenjta. Me të 
vërtet, baba, nuk di se si t’ i shpjegoj këto kundërshtime, po 
kam shpresë se koha do të të ndihmojë, që t' i shohësh punet 
pas këtij më qartë dhe t’ i' zbulosh se Isu Nazoreu nuk eshtë 
tjatër gjë, përveç se Mesia i Ynë.

Me gëzim të madh marr përsipër të shkruaj, sipas poro- 
sisë t' ënde, çdo gjë që ka lidhje me profetili. Dy muaj pothuaj 
kanë kaluar, që kur ne u-këthyem nga shkretëtira, dhe s’ kemi 
marre vesh asgjë për profejin. Po ka ca ditë tashi q’ erdhi 
kushëriri i Marisë Joan-i, i dii për të tretën herë kishte vajtur 
në Jordan, ky pra na vizitoi bashkë me Lazarin, i cili kishte 
erdhur nga Bithanija, për t' u dorëzuar priftërinjëvet ca dorë- 
shkritne. Pyetja e parë q’ u bëmë, ishte kjo : ku ndodhet tashi 
Isui, nëse e kanë parë pas pagëzimit dhe çgjë dijnë për atë.

— Unë e pashë, përgjigjet me një iierë i biri i Zevedeut- 
ka qënë 40 ditë në shkretëtirë, ku qëndroi dyke u-falur e dyke 
mbajtur kreshmë ; nga kreshmëf pra e nga luftimet që pat; me 
Shejtanin, ësht' i dobësuar shumë dhe duket sì një hije e vër- 
tetë. Një ditë kur po rinim në buzë të iumit bashkë me një 
tjetër nxënës të profitit, që quhet Andrea, pamë prej së iargu 
Isunë, i dii vinte nga neve ; atëhere profiti q’ ishte pranë nesh 
u-ngrit me një herë dhe dykejzgjatur dorën e djathtë nga ana 
e Isuit, tha : Jet qengji i Perëndisë, që ngreh mekatat e botës. 
Unë me Andrean shkuam me një herë pranë Isuit, e përshën- 
doshmë të habitur nga çkëlqimi e nga hiri hyjnor, që mbulonte 
fytyrën e Tij të zbetë, po fort t' ëmbël e madhështore. Fiziono- 
mija e tij qiellore uà pushtoi e na mbushi me një dashuri të 
jashtëzakonëHirne* për atë ; prandaj e pyetmë me një herë ku 
jeton dhe çvepron; Ay atëhere me një'zë t’ ëmbël na u-për- 
gjegj : «Ejani e shëkoni» ; e ne pa një pa dy i shkuam pas, 
dyke lënë çdo gjë të kësaj bote.

— Çbisedirn valle bënë Isui me profitin Joan? e pyeti 
Rabini Amos.

— Për çudi as një fjalë nuk këmbyen midis tyre; u-
takuan dhe u-ndanë si njerës të panjojtur e të huaj, Profiti u- 
hodh n' anën tjatër të lumit, kur se Isui u-drejtua për në Bitha- 
vara i shoqëruar prej meje dhe prej Andreut.
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— Aty qëndroi në shtëpin’ e njl grnaje të ve dhe neve 
ndejtme bashkë me aie një clitë vetërn, se të nesërmen no ië 
shkonte ne Nazaret pranë, nënës së tij. Dhe unë clo të shkoj 
pranë tij, sepse dës'hëroj të behern nxënës i tij ; bile prandaj 
erdlia këtu, që t' ju le shëndet.

— ]e i lumtur, i dashur vèlia e mik, i thotë Lazari ; sa
dëshëronja të vinja edhe unë aty me tynë e të bëhesha nxënës 
t tij ! Po per fat të keq sot për sot atik mund f a  bëj këtë, se 
më duhet të qëndroj afër motravet të mija, të cifet kanë nevojë 
rë O, ishiiie pili' ama e pëi ivualrsjri s

■.ymidosi v;i]ì-> 'ë oën: iashi km:-’ r_ nyali Pab'o: ■. v 
No m iirod'ki.jë né p.muinn si profuerb e tjm e dim . : 
misreie: ■ i-o A NavMb, an ; -m vë blpaUe bMë kimdër .nmn 
f  më e di; d i mimmi , \mes :;  gjenemn ' m ■ .
!• ■ - ■ i J : N vjeira -

-■ Nuk di se r ' Ù o N' oëjë u-pëi-gjo..;: inani: '■ ' s ;  . ’>
s i e p i M ilutë st- deiyn e Oj no këië mye Miro ,b • P

ic s/.'/.-oVp/e dem.7 e iam tbn^  e të MijMë një nhivM'm ya
na!< do M m-M i o  'i; fnnd, Me le bega;; r NiM u gëorm' . m 
sommi, v: nduë :;am u gamìé-marn dhe. e edemAr - s i :  . . . . . .  . :.
e knjtoi populliii. e Izrail-it..

Këtë orë po marr vesli, se pillatola e pyeti Kajafën me 
një shkresë, në se profili 1 ri i qojtur Nazofeu do te pinmobei 
prej priftërinjvet e prej popullit si Mesia i izrail-it, Në se po, 
shionte Pillatoja, aiëhere e kam për cietyrë, f  a kap, mbasi kam 
dëgjiiar se Mesia ì judhejvet do té prokllamohet .mbret i tvre, 
e njè veprirn i këtillë s’ është tjatër gjë, përveç se kryengritje 
kmidëi pushlelit Roman

o! imesa c Pillato-; no d m ìrNe; r-m p ; \ : t
prmerip.mf nëuë kryemn e KsuaiN , e -i<: mmr ,isi: ■■
par ine Pisedinn të mmntë di ix-rgjigje;. »*. -n -m m d v  ;L
a- populìi iiuk e njohM Jsnnc si .Me-sja,

■ Nvnuosi Piìatoja no odo M ngjaA, mM a
l.-.ui ; i slikon trio  dite në K:ma, : sdoqi-! oar pn-i : -
tësh, te cilët e besuan si Mesian e Izrail-it.

Shèknn: pra i dashtm iiabn, se Isui fiMoi t'nshiTojë indio- . 
inni p-mudiii dne 'ë kalN b'ikë në shpinai e m m p z  a.
To jese ; Mauri ve !■■-. a ir m ora, I; tir ira inerte ngTÌtm le'a- ..in
nodo afolokd ye f  ; pelle ìznnbii dì tei. e \ dorrà iumv l je
e lavdërimi.

1 madia Jehova qoftë me t-yd 
Bija e jote e bindur 

A D i N A

”0 . ejtor*-^Përgjegjës: PROTODHJAKOM PETRO D O Ç l
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REVISTË FETARE E PËRMUAJSHME

V i !I-,ë SHKURT 1942-XX Nr. 12

Organ i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

«UNGJILLI SI BAZË E JETËS»

DEGJENERIMI MORAL
IR

Në natyrën lëndore si edhe në natyrën shpirtërore ësht një 
Iigj, pas të cilit çdo organ që nuk zhvillohet e që nuk ësht në 
përdorim, dobesohet dal hga dal, paraiizphet dhe më në iund 
mund të çduket. Dihet p. ,sh. që në shpellat e mëdha të krahi- 
nës Austriake Karintia dhë në Keutung t ë ’shtetevet Amerikane 
jetojnë specie të tëra mijsh, insektesh, 1 bretkockash, gaforesh, 
bile dhe peshqish, se nër ato shpella ndodhen diqene dhe lu- 
menj nën dhé. Tërë këto gjallesa që bëjnë pjesë nër kategorira 
dhe grupe të ndryshnie' të fflbfetërisë shtazore, mbë një pikë 
janë të tëra një lloj, pse qe të gjitha janë krejt të verbëra. Ato 
që jetojnë prane hyrjes së shpëllësp kanë sy, por nuk shohìn; 
ato që jetojnë mbrenda në shpellë,io v'etë'm që nuk kanë she- 
njën e shqisës së parnjes, por nnk duket të paktën as vendi i 
syvet. Kuptohet vetiu se atje, ndffë kup.it e shpellavei, c i  pre)
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shumë shekujsh s’ ka hyrë as një reze drite; për ketë arësye 
peshqit dhe minjt nuk i përdorën kurrë veglat e pamjes, kështu 
që këto në fillim u-dobësuan, pastaj u-paralizuan e më në fund 
u-çdukën krejt. Shqiponja, e cila jeton nër majat e larta të ma- 
levet, e mprefi aqë shum pamjen e sajë, sa që mundet lirisht të 
vështrojë diellin, ndërsa përkundrazi, peshku i shpellavet të 
Mamantit nuk ruajti as një shenjë të vendit të syvet.

Kështu ësht dhe me fuqin morale të pamjes. Sentimenti 
moral që ësht i ndezur dhe i ngrohur, i jep njeriut mundëëin 
të dëgjojë në brëndësin e tij zërin e Perendisë «Lum ata që 
kanë zemër të pastër se ata do të shohin Perendinë!» thotë 
shkrimi i shenjtë (Matthe 5.8). Mungesa e kujdesjes për një 
çvillim moral fë vet-vetës, shkakton yerb'èsin morale, humbjen 
bile dhe të ndjenjës për çdo gjë të mirë, të lartë e të shenjtë. 
Për njerëz të tillë, Iisu Krishti thoshte: «edhe mbushet mb' ata 
profetija e Isaisë, që thotë: me të dëgjuar do të dëgjoni, po 
nuk do të merrni vesh; edhe dyke parë, do të sdihni, po nuk 
do të kuptoni. Sepse u-trashë zemra e këtij populli cdhe dë- 
gjuan rëndë me veshët e tyre, edhe mbyllnë syt' e tyre, se mos 
ndonjë herë shohën me syt e dëgjojnë me veshët e kuptojnë 
me zemrën dhe kthenen e i sheron ata» (Matthe 13. 14-15). 
Nga sa u-thanë gjer këtu, kuptohen gjithashtu dhe fjalët e pa- 
ravolisë së talantevet : «sepse kujdo që ka do t' i jepet edhe do 
t’i tepërojë edhe prej kujt do që s' ka, edhe atë që do të ketë, 
do t'i  merret». (Matthe 25,29).

Qjithsecili nga ne ka kërkesa të veçanta të zemërës së vet, 
nevoja shpirtërore të tij. Këto nevoja përbëjnë talantin më të 
mahnitëshëm e më të shenjtë për ne. Le të mësohemi pra t'.a 
nderojmë, t' a çvillojmë dhe t'a shumojmë. Të mos i mbytim 
ato prirje të mira që kemi; të ndjekim me bìndje prirjen e mirë 
të zemrës s' onë së pastër dhe së pa fëlliqur akoma prej dobë- 
sisë dhe ndyrësisë së jetës. Le të mbajmë të ndezur në zemrën 
t’ onë shkëndin hyjnore; ësht shumë lehtë që t'a shuajmë këtë, 
por le të sjellim ndër mënd që, kur të shuhet zjarri dhe era e 
jetës të çpërndajë edhe hinë vetë, flagë nuk do të mundemi të 
ndezim më, sado që të fryjmë : «kandili i trupit ësht syri, — 
thotë Shpëtimtari; — në qoftë pra se syri i yt ësht i kthjellët, 
i gjith tropi i yt do të jetë i ndritëshëm; po në qoft se syri i
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yt ësht i lik, i tërë trupi i yt ka për të qenë i errët. Dhe në- 
se drita qe gjendet te ty ësht errësirë, errësira sa e madhe do 
të jetë?» (Matthe 6.22-23). Si do mundemi ne pra që të ruhemi 
nga kjo erësirë, po të mos pranojmë atë dritë që na e ka 
dhënë Jisu Krishti?

«Dij-e dhe merr-e vesh — thoshte i dituri Epiktet i Gre- 
qisë së vjetër — që nëse njerëzit janë të mjerë, fajin e kanë 
vetë. Perëndija i krijojë të gjithë që të jenë të lumtur dhe jo 
të mjerë. Perëndija ësht sjellur me ne si një at i mirë. Me më- 
shirë dhe me përdëllim na dha çdo gjë që na shpije në mirë- 
gjëndje. Dhë nëse me gjithë këtë na duket, se jeta e jonë ësht 
e gabuar dhe na mundon si një udhë e shtruar pa qëllim dhe 
si një gosti për një të kremte të huaj, kjo rrjeth nga që ne 
nuk dimë t’a përdorim ashtu siç duhet». Edhe vërtet; neve kur 
ësht puna për të rregulluar jetën t' onë, marrim një qëndrim të 
përçiptë dhe po thuaj se kriminel. Spencer-i thotë : «Munt të 
themi, qe shumica e njerësvet kanë si qëllim që të shkojnë në jetë 
sa të jet'e mundur me më pak kokë-çarje». Mirëpo dihet, që 
asnjë arhitekt nuk merr përsipër ndërtimin bile dhe t’ asnjë 
grazhdi, para se të bëjë planin e duhur dhe llogarit e sakta, 
dhe asnjë murëtar nuk do të rrjeshtojë tjegullat në mur pa i 
rregulluar më përpara me anë të spangos. Kurse neve e çojmë 
jetën ashtu siç na vjen, pa pyetur ç' qëllim dhe ç' rëndësi ka 
ajo për ne dhe për të tjerët, pa patur asnjë kriter për të çmuar 
ecjen e rregullshme dhe të llogjikëshme të sajë. Pse të çudite- 
mi pra, nëse ndërtesa të këtilla përmbysen shpesh herë dhe na 
shtypin nën gërmadhat e tyre? Si do të mundemi ne të largo- 
hemi nga një katastiofë të këtillë, po të përbuzim të vetmin 
pian të shëndoshë për jetën, të cilin na e çfaqi Jisu Krishti?

Le të themi, që ndërsa jemi të rinjë dhe naivë, ndërsa 
kemi mjetet e nevojëshme, bukuri dhe shëndet, mundemi të 
rregullojmë jetën në mënyrë që ajo të jetë për ne e lehtë, e 
gëzuar dhe e kënaqëshme. Por kjo mënyrë jete nuk do të 
munt të na kënaqnjë për gjithënjë! Më shpejt ose më vonë, do 
lë na duket se ësht një lodër e inarrë dhe e zbrazët. Sido që 
lë theml pra, dhe sr do që të largojmë mendjehprej çeshtjevet 
të lartëra spirituale, një punë ësht e qartë : njeriu nuk rron ve- 
tëm me bukë; por ka për të ardhur ndonjë herë momenti kur
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edhe gjithsecili nga ne do të detyrohet të thotë bashkë me 
poetin: «Dua të ;roj jo rië dehje të kotë, se kam frikë të pyes 
vehtëri: «perse?» Por dua të rroj në mënyrë që, për çdo orë 
dhe moment të fshihet në jetë ideja e përjetëshme që më jep 
të drejtën të roj»L.

Pesimisma, që si një ndryshk i Iik bren pèrdite dhe rnë 
shumë jetën e sotme të njeriut, shpjegohet pikërisht nga fakti, 
pse me një krahë ngjitemi lart, drejt qiellit, kurse me tjetrin 
hiqemi'nëpër ndyrësit dhe dobësit e jetës. Që këtej rrjeth naty- 
risht nje disarmoni e brëndëshme, një pakënaqësi për vetën 
t’onë dhe për jetën, si edhe një dëshirë për t ' i  dhënë fund 
asaj sa të jet e mundur më shpejtë. Mirëpo jeta, sado e hidhur 
që na~ duket, gjithënjë ësbt më e embël se një copë plumbi 
ose se një lugë guri të athtë. Vetërn duhet që të marrim vesh 
qëllimin e.sajë të vërtetë dhe të njohim parimin, pas të cilit 
po të udhëhiqet, fiton një vlerë të madhe.

Neve, të cilët kemi Ungjillin dhe i besojmë atij, duhej t’a 
kemi kuptuar shumë mirë këtë qellim të jetës, biie që në vo- 
gëli. Duhej të mirrnim vesh, se ay i cili quhet i krishterë, nuk 
mundet të jetë veçse njeri, i cili e rregullon jetën pas ligjevet 
dhe porosivet të Krishtit. Por e vërttta na peraqitet krejt ndry- 
she. Janë aqë kontraste të pakënaqëshme në jetë sa që edhe 
mendja më e shëndoshë njerëzore nuk ësht m gjendje që t' u 
japë anë. Një ushtar nuk munt të quhet në rregull, po te mos 
dijë ligjet ushtarake; po kështu dhe një avokat, po të mos di 
ligjet e shtetit. Mirëpo, nërmjet të krishterëvet takojmë një sliu- 
micë, të cilët nuk njohin as parimet më themelore të Krishtit. 
Ka mjaftë njerës, që porsa kanë kaluar shkollën fillore të 
fshatit, dHe me gjithë këtë, dijnë një ose dy poezira nga të poe- 
tëvet të mëdhenj, por ka një shumicë të krishterësh me diploma, 
të cilët nuk janë në gjendje të na thonë një diçka përmbi pre- 
dikimin e Shpëtimtarit në Mal.

A mundet të ketë ndonjë njeri kulture, i cili të mos dijë 
të paktën një ose dy nga fytyrat e çquara të letërsisë kiasike? 
Mirëpo të krishterë, të cilët nuk dijnë as emrat e të 4 Ungji- 
ilorëvet, gjejmë nijaftë, bile dhe ndërmjet njerësvet të kulturës.

Me që mesuam nëpër bankat e shkollës disa nga veprat e 
Jisu Krishtit, kujtojmë se e dijmë tërë Ungjiilin dhe prandaj
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as nuk e zemë me dorë gjatë jetës s’ onë të më pastajme. Ç’ do 
të theshnim vallë për një njeri, i cili, dyke mësuar disa ngjarje 
nga jeta e Sokratit, të Bakon-it, të Spinozës, ië Heggelit ose të 
Kantit, do t' a quante vetën filosof ose njohës të plotë të shken- 
cës së filosofisë? Mirëpo nërmjet të krishterëvet, fillosofë të 
këtij lioji takojmë me miliona. Duhet të çuditemi pra, kur sho- 
him se, me gjithë kulturën e lartë që kanë, natyra e tyre shpir- 
tërore ësht e njeshme me atë të shtazëvet? Duhet të çuditemi 
kur shohim që ata nuk besojnë në një t’ arthme më të mirë të 
njerëzisë, që ata nuk besojnë në vëllezërimin e popujvet, as në 
mundësin e ardhjes së mbretërisë së Perendisë në Botë? Pubet 
të çuditemi kur shohim se ata nuk duan të punojnë në këtë 
drejtim që shumica e njerëzisë të përbëhet prej qenëjesh pas 
korës së shembëllesës së Perendisë, që prej njeriut — kafshë, të 
formohet njeriu pas korës së Birit t' Atit L' onë qiellor? Si do 
tëmundemi ne të shpëtojmë prëj- dekadencës morale, po të-mos 
ndëpërshkohemi prej frymës së Ungjillit,* po të mos kuptojmë 
dhe të ndjejmë rëndësin dhe madhështin e këtij libri të shenjtë, 
i cili përbën bazën, themelin e jetës?

LAJME TË MBRENDËSHME
Në kishën Kathedrale të Tiranës, për kujtim dhe nderim 

t' ushtarëve Orthodhoks të ranë dësbmorë në luftë u-ba nji 
përshpirtje solemne. Në ktë seremoni, dënjoi të mari pjesë vetë 
Mëkatnbësi i Përgjithëshëm i Mbretit Perandor Shk. T. Fran
cesco Jacomoni, si dhe gjith autoritet ma të nalta civile e 
ushtarake, pa përjashtim ashtu dhe një përfaqësi e Komunitetit 
Mysliman.

Kryehirësija e Tij Emzot Kristofor Risi, i rethuem prej 
suitës së dhe i përcjellur prej korit kishëtar mbajti nji fjalim 
mbas mbarimit të ceremonis, ku ma pare theksoi sakrificat gja- 
ku, qi kan ba shqiptarët, të cilët luftuan heroikisht për mbroj- 
tjen ,e tokës së shenjtë t' Atdheut. Në vazhdim Kr. T. shtoì se 
ndjen nji krenari të yeçantë... për të krishterët Qrthodhoks të 
cilët gjithmonë kan luftuem për Shqipni, ashtu edhe në ktë 
rast u treguan të denjun të së kaluemes Së tyne patiiotike. Në 
mbarim çfaqi bindjen e plot, se mbas ’ksaj lufte, nji rend i ri 
rne një shum li ri dhe d re j tèsi do të rnbretnoj në botë, sidomòs 
per popujt e vegjël.



'ffya e mvtyd&me, d&e e dom&ódMlhne fië% n(eiinë

XXIII

5,ÇpikJa dhe zbulimi m’ i mutili që bëra, ishto 
kjo$ ndjera se jam mëkatar e se Jisn Krislit ësht 
Shpëtimtari i im„

(S. SIMPSOS)

’-’Besimi në Perendija luë bën të jem i knjdesë- 
shëm, i ndërgjegjësliëm në nshtrimiu’ e detyrës 
s’ ime dhe të yizitojë, si rnjek që jam, me dnrim 
e me këuaqësi të sëmurët, uë çdo slikallë slio- 
qërore që të jenë. Ky besii» larg’ou nga zemra 
e ime çdo ligësi e vesë, si p. sh. lakiaimiu, na- 
karin, kryelartësin, brutalitetin e çdo tjatër të 
metë, që unii i kanë liije sidomos një mjeku. 0 
Pereudi t kam ixjë detyrë të rëndë! Ti trogomë 
ndliën e drejtë dhe jep-uië fnqi, që të mos tme- 
roitem e të mos dëshpëroliem, sa bere pnuët nnk 
më siikojuë mbarë...... Fal-më « Pereudi! «ido*
mos ng'nsliëilini, zemër e dnrim, që të bëj ine 
gëzirn ate që më kërkon detyra...

(E. L. tlEIM)

N’ artikullin e më parësbëm, clyke folur rretli fytyrës së 
çquar të Katon-it të Ri, tbeksonim se këtë nuk e shpëtoi dot 
nga gremina e humbjes as kultura e tij e gjëre, as parimet fi- 
lozofike, per të cilët mburej icy dhe të cilët 'i^nundua j.’i zba- 
tojë në jetën e tij si private e familiare, si eclhe n' ate shoqë- 
■ ore e politike. Ishte i ditur K:-.v"'- dee filo ', f : rnor.vX nga
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të rrallët; predikonte kudo e në çdo rast virtytin e drejtësinë; 
sulmonte pa pikë mëshire ligësinë dhe imoralitetin, ku do që 
t’i gjente lcëto e t'i zbulonte; ay vetë mundohej të bëhet shëm- 
bëll e model për bashkë qytetarët e tij, dyke u-shtruar virtytin 
gjatë jetës së tij, e në çdo sherbim e detyrë që mori përsipër. 
Shkurt, shkonte si një fytyrë e përsosur dhe as kujt nnk i 
shkonte mëndja, se kjo fytyrë aqë e lartër do t'i jepte vetes 
një fund aqë tragjik. Po që të bëjnë këndonjësit e kësaj rcviste 
një tnendim të qartë e të kthjellët mbi gjëndjen shpirtërore, në 
të cilën u-gjet Katon-i n’ orët e fundit, po paraqitim këtu një 
përshkrim të hollësishëm të vetvrasjes së Katon-it, q’ ia dety- 
rojmë pendes s>ë bukur të biografi! të madh të vjetërsisë.

«.......  I shkrèti djalë atëhere nuk nxori zë nga goja, po
dolli nga dhoma dyke qarë e dyke vajtuar. Në dhomë mbetnë 
me Katon-in miqt' e tij Dimitri e Apolonidi, të cilëvet u-foli 
kështu : «Mos e gjeni dhe ju të udhës, që të mbahet me pa- 
hirë e të ruhet me aqë kujdes një njeri në moshën t' ime? A 
po mos kini erdhur të m’a mbushni mëndjen e te me thoni, 
se për Katon-in nuk është turp, sa po që nuk ka tjatër mënyrë 
shpëtimi, t 'a  kërkojë-këtë nga armiku? Pse pra nuk na thoni 
t’i hedhim poshtë parimet që kemì patur gjer so? e t'ia dime 
për të mire Cezar-it, se na dha. shkak té béhemi me té ditur 
se sa kemi qéné me pare? Ësht' e vérteté se gjer né kete çast 
nuk jam menduar pér vehtén t’ irne, po kur do té mar vendi- 
min, dua té jem i lire, qé fa  zbatojé kété pa ptM drojijeje, e 
do té mendohem pikërisht ashtu siç bèni ju fiiosofét; dkm.m. 
dyke patur ptrasysh arésyen vetém, e jo pater gje. Shkoni pra 
clhe i thoni djalit firn, se uné mund fi bindem ■ arësyes vetkn, 
dhe jo forcës e fuqisë».

Diinitri me shokim të dëshpëruar nga kéto baie te Katon.;t,
pa théné gjé duallné n g a  dhoma m e  Jote n é  sy  d h e  p a s  p a n e  
i dërguan shpatën me një djalë té voge.L E k ë q y r ;  ke t e  
kujdes Katon-i, e pa se ishte e mprehur mire, e v u r :  n e  '-h'.à 
dhe tha: «Tashi jam zot i vehtes s’ ime». Mori ' a
dialogun e Platon-it dhe e i e x o i  këtë, sic thon-'k E  t e r ?  eh r .  

Béri pastaj një gjumë krejt të qetë gjer n? ■■■■ "a-tés.  iat-  
u-zgjua dhe thirri pranë tii Kleanthiiy q’ e : • :.y:ek tè ??
d h e  Butën, q ’ e perderle r i k r . n i s h t  p e r  p- . !■ e.  Kétf- k
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fundit e dërgoi në liman, që të shikojë nëse u-nisnë të gjithë e 
nëse deti ishte i qetë; 'mjekut pastaj i tha t’ ia lidhë plagën e 
dorës, që kishte mare, kur e goditi sherbëtorin. Pas pak kthe- 
het Buta dhe i thotë, se të gjithë po thuaj u-nisnë, po deti ishte 
shumë i egërsuar; rënkoi atëhere Katon-i dhe i ardili keq për 
vuajtjet e atyre q’ishin në det, e prandaj e porositi Biitën të 
shkojë përsëri në liman, e të shikojë. se mos kthehet nonjë anije 
e mos çfaqet nonjë nevojë për ndihmë. N’ atë orë pikerisht 
kënduan këndezët e Katon-i u-shtri përsëri dhe fjeti një copë 
herë, gjer sa u-kthye Buta, i cilli i soiii iajmin e mire, se as një 
anije nuk u-kthye dhe se deti u-qetësua krejt, Katon-i atëhere 
me të dalë Buta, u-hodh në shtrat, rrëmbevi shpatën dhe e nguli 
këtë nënë kraharorin; po nga plaga qi kishte në dorë, nuk e 
shtyri dot me fuqi shpatën, e prandaj nuk vdiqë me një herë, 
po n' agoni e sipër ra nga shtrati dhe përmbysi nje tryezë 
q' ishte aty afër, sherbëtorët, me të dëgjuar zhurmën, nxuarnë 
një klithmë të forte dhe i bivi bashkë me tërë të shtëpisë hyjnë 
në dhomë të tmeruar; ishte i mbytur në gjak e të gjithë po 
thuaj zorrët e barlmt i kishin dalë jashtë; Katon-i ishte gjallë 
akoma dhe po i shëkonte me syt' e hapura. Kjo pamje tragjike 
1 mallëngjevi fort të shkretët dhe në pak sekonda u-mbush dhoma 
me vaje e me ulërima; doktori arivi me një herë dhe, dyke 
parë se zorrët ishin të pacinuar, u-përpoq t’i futë përsëri e t' a 
qepë piagën. Adire po n'atë kohë Katon-i erdhi në vebte, i dha 
•duart doktorit, e corri plagën përsëri dhe dh | shpirt me një 
lierë......

E paraqitmë hollësisht, vdekjen dramatike të Katon-it, me 
qëllim që të dalë- në shesh më qartë gjendja psikologjike e tij 
n ’ orët, kur in endime e clëshira të kundërta perplaseshin në kryet 
« tij të trufculiuar, aslitu siç turen mbi shkëmbinjtë valët e de
ti t |ë egërsuar. R'Jrkonte i shkreti ngushëllim e shpresë në mes 
të çastevet tnë- kritike të jetës- së tij; as gjëkundi .nuk i gjënte 
•dot: as në kulturën e tij të-madhe, aŝ  në parimet filosofike q’i 
-kishte' si fe e si udhëheqës në jetën e tij. Tri bere këndoi 
«Fedon-in> ,ç ,Platon-it; më ' kot; as parimet e lartëra, as argu- 
mentat e fotta të filozofit të madh nuk patnë fuqi t' ia mbush- 
nin shpirtin me shpresë, me ngushëllim e me forcë, .që të du- 
rojë ngjarjet.e hi'dhura ië kësaj jete. Tri herë e lëçiti ìibrin me
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kujdesin më të madh; me gjithë këtë i lodhur nië në fund e 
hodhi libriti atje tutje; nuk gjeti aty as një ngushëllim; nuk 
mori prej tij as një shpresë e as një fuqi, për të përballuar 
peripetit’ e tme.rëshme, q’ i u-çfaqnë t' egëra e plot uie tmer e 
me rreziqe; nuk pa aty në libër asnjë dritë, e cila të mundte 
të çdukë erësirën e tmerëshme, që kishte pushtuar shpirtin e 
tij të lodhur e të mërzitur. Pse vallë? Sepse, sikundër e kemi 
thënë shpesh herë, diturija dhe filozofija na mbushin me njo- 
huni nofta e na çvillojnë mëndjen, e prekin nofta zemrën dhe 
i fisnikojnë deri diku ndjenjat, po nuk kanë asnjë fuqi t ! a 
mbushin zemrën me shpresë e me ngushëllim dhe t’a bëjnë 
t' aftë, që të përballojë me gjakftohtësi valët e tërbuara të jetës, 
si edhe t’i durojë këto me qetësi e me trimëri shpirtërore. Me 
këto armë shpëtimtare pajosen e armatosen vetëm ata, që patnë 
fatin t' influencohen prej parimevet fetare dhe që ruajnë në 
shpirtin e tyre flagën e shenjtë të fesë e të dogmavet fetare.

SHPKE8ËTABI

'hfë MuMlë k im sM e

Me ndermjetësin e Kr. H. Tij Kryepiskopit t' onë, Shk. 
Tij Mëkëmbësi i Përgjithëshëm i Mbretit Perandor Francesco 
Jacomoni me zhenerozitetin dhe kujdesin e Tij të iartë dënjoi 
që t’ i u ofrojë gjith klerikëvet orthodhoksë nga një dhuratë të 
jashtëzakonëshme dhe zheneroze. Për këtë dhuratë Kr. H. Tij 
Kryepiskopi kish lajmëruar qysh prej dy muajsh gjith klerin 
dhë brenda kësaj kohe pregatiti listat e hollësishme të klerikëve 
Orthodhoksë. Me këtë rast po i arijnë Kryesis së Kishës letra 
dhe telegrame falënderimi nga çdo anë, duke e lutur që të bë- 
het interpret pranë Shk. Tij Mëkëmbësit të Përgjithëshëm të 
mirënjojtjes së thelië dhë të besnikërisë së tërë Klerit kundrejt 
Rcgjimit të soiçëni failu:n të aidheui i' onë.
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Feja dhe arti janë dy fusha që kanë lidhje të ngushtë 
njëra me tjetrën. Që të dy kanë për qëllim të na tregojnë fuqin 
e pakufishme të hyjnisë. Predikatori i math Bossuet e ka për- 
kufizuar artin : «zbukurim i natyrës». Para së gjithash arti ësht 
paraqitja ideale të së bukurës; ay përpiqet të realizojë typin e 
bukurisë morale, kështu që ësht pasqyrimi i mirësisë së 
pëtsosur.

Feja ësht pjesa që na bashkon me hyjninë. Ajo ka lojtur 
nfë rol të posaçëm në botën e vjetër; arti i popujvet të vjetër- 
sisë ësht i ujitur prej iderash fetare. Arti grek ka qenë përku- 
fizuar si një «mrekulli greke». Grekët sintetizojnë në ecjen e 
tyre të shpejtë drejt së bukurës gjithçka koha e vjetër ka mun- 
dur të ëndërojë dhe të kryej më té bukur, format më të për- 
sosura të jetës. Artistët, piktorët, skulptorët, arhitektët, oratorët 
dhe filosofët e tyre kanë arrirë pothuaj përsosurinë.

Arti grek nuk duhet kqyrur vetëm nga pikëpamja mate
riale ; të diturit e grekërvet kanë kaluar përmbi kufit e materja- 
iismës, duke u-ngritur drejt sferavet të jetës hyjnore, ngah për- 
vetonin jetën tjetër, jetën shpirtërore hyjnore. Prej atyreve na 
kanë mbetur vepra fetare të pavdekëshme.

Në krahasim me kohën e vjetër, krishtërimi zbuloi pari- 
min e math të vëllezërimit dhe të dashurisë për Perëndinë dhe 
për të afërmin, ligjën e lartë dhe të kulluar të jetës, detyrën e 
shenjtë për të ndihmuar dhe për të dashur t’ afërmin t’ onë. 
Bota e vjetër ka patur për bazë skllavërinë, e cila s’ësht tjetër 
gjë veçse mohìmi legai i lirisë, i së drejtës që të kesh në dorë 
vetën tënde, të kesh vulnetin t’ ënd. Civilizimi i botës së vjetër 
ka qenë dënuar nga shkaku i ndryshimit të math nërmjet 
kiasavet shoqërore nër të cilat dalloheshin të dy botat; e pasa- 
nikëvet dhe e të varfërvet. Bota e vjetër i drejtohej një pakice 
të privilegjuar. Mirëpo ligji i çvillimit drejt se mirës nuk munt 
të kryhet, pa sakrifikimin c interesit personal.

Krishiërimi e kuptoi ndryshe jetën ; të tërë njerëzit duhej 
të shijonin mirësit e sajë. Klasat e privilegjuara kanë qenë su-
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primuar dhe kështu nisi të ecnjë përpara progresi. — Feja dhe 
arti në kohën e vjetër u-përzihen njëra me tjetrën. Fuqit e na- 
tyrës kanë qenë hyjnizuar; perënditë kanë qenë paraqitur si 
disa njerës të pajosur me fuqira pa kufi, me të metat dhe veset 
e tyre, me ndryshimin që, në krahasim me njerëzit, qenë të 
pavdekshëm.

Feja e krishtere i d h a  një drejtim të ri artit. Spiritualisma 
e jetës së krishtere e fisnikoi artin. Krishtërimi ringjalli fuqin 
vepronjëse dhe krijonjëse të artit, dyke hapur fushën e kqy- 
rjes filosofike të artistit, dyke dhënë një drejtim të ri besës. 
Edukata fetare e ndryshoi krejt pikëpamjen e re të krijimit 
artistik; pasionet e vjetër të natyrës njerëzore u zëvëndësuan 
me iden e lartë të dashurisë. Pastërti në trup dhe në shpirt, ja 
reflektimi i botës së krishtere; përsosuria shpirterore, domethë- 
në spiritualiteti. Shpirti ësht qendra e jetës së krishtere.

Veprimtaria e krishtërimit në art u-ushtrua nën influencën 
fetaro-dhogmatike. Tërë arti i krishter ësht ndëpërshkuar nga 
idea e dashurisë dhe të shpëtimit. Njeriu që kqyr artin e kri
shter e ndjen me një herë frymën e përjetësisë. Arti i kuptuar 
kështu, s'ësht gjë tjetër veç se «dashuri e derdhur në forma». 
Arti i krishter ësht krejt i lidhur me ligjin e solidaritetit dhe 
të dashurisë. Feja e krishtere ka lypur në meryrë këmbëngulëse 
çdukjen e përgjithmonëshme të skllavërisë, dhe në venditi e 
sajë ka fronëzuar demnitetin njerëzor: dogmën e pavdekësisë 
së shpirtit, dogmën e një krijimi superior, që në qendrën e 
ekzistencës ka krijonjësin suprem, i cili pas një piani të mirë- 
caktuar krijoi gjithësinë. Ndjenja shpirtërore dhe ajo e infinitetit 
ësht më e fortë në botën e krishtere. Përpjekja e artistëvet në 
botën e krishtere ësht plotë me admirim për Hyjninë; ata ngri-
hen mbi krahët e idealit. Arti i krishter nën kallëpin e idealit
të krishterë i jep botës dogmat dhe të vërtetat më të larta,
më të shenjta dhe të përjetëshme. Dashurija më e ku-
lluar, më e iartër béri prej artit një art të ri, artin e krishter, 
i cili ushtron një influencë mirëbërëse aqe për mbi shpirtin sa 
edhe mbi zemrën. Shën-Vasili me shumë arësye thotë që tërë 
format e artit janë të mira : «piktura dhe tablotë janë aqe të 
rëndësishme për fenë. sa edh? oratoria e oratorët». (Om. XX.)

B.



II .

i

3. Zgjedhja dhe rjeshtimi I lëndës.

Zgjedhja dhe rjeshtimi i lëndës ndryshon në shkollat edu- 
konjëse nga shkollat e posaçme theologjike, sepse neper shko
llat e posaçme edukonjëse nuk përfaqsohen tërë degat e theo- 
llogjis dhe nga ana tjatër nuk paraqitet në- to tërë lënda e de- 
gave që mësohen. Po të mësohej tërë lënda, mësimi do të 
mjaftohej vetëm në një paraqitje të thjeshtë dhe në përmble- 
dhje njohunish, pa patur kohë mësuesi të thellojë më shumë e 
të punojë lendën. Por me një dije të këtille të cekët mësimi 
nuk i a arrin qëllimit, që të ngjallij d.m.th. ndjenjë fetare e të 
formojë karakterin. Prandaj duhet të kufizohet lënda, që të 
mund të punohet, ashtu siç e lyp natyra e saj. Sipas shkollës 
ësht dhe lënda, më e pakët në shkollat elementare, më e gjërë 
nëpër shkollat e mesme, sepse atje nxënësit janë më të pjekur 
dhe duhet të mësojnë gjërat më hollësisht.

Rjeshtimi i lëndës, që t’ i përgjegjet fuqis kuptimore të 
nxënësve dhe që hyrja në ’të të jet e natyrëshme duhet të jetë 
këjo :

Historia e Shenjtë e Dhjatës së Vjetër dhe pastaj e Dhja- 
tës së Re duhet të vihen para mësimeve të tjera fetare, se në 
kët mënyrë bëhen të njoftura pikat më me rendsi të fes, sqa- 
rohen plotësisht të vërtetat fetare dhe morale dhe na japin ma- 
terialin intuitif për mësimin e degave të tjera. Vazhdim natyror 
i këtyre ësht Historia Kishtare dhe paralelisht me këto bëhet 
lexim pjesësh nga Shkrimet e Shenjta, sepse ësht nevojë që 
njohunit fetare të mirren drejt nga burimet. Edhe Këngët Ki- 
shëtare e Lutjet duhet të mësohen paralelisht me mësimet e 
tjera dhe në bashkëlidhje me 'to. Katehismi Kristian dhe Morali 
me qenë se janë abstrakte dhe parashikojnë nxënës të ritur që
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të kuptohen dhe lypin dije të pjesës historike, duhet të mëso- 
faen në mbarim të mësimit fetar.

Nga sa thamë rjeshtimi kronologjik caktohet kështu: His- 
toria .e të Parëkrijuarve, e Patriarkve, e Gjykatësve e Mbretënve. 
Nga Dhjata e Re jeta e Jisu Krishtit, e Apostujve, Historia e 
Komuniteteve të para të Krishtera dhe pjesët kryesore nga His
toria Kishtare e më pastajme Liturgjika, Katehismi dhe Morali. 
Paralelisht me këto bëhet këndim nga burimet dhe mësohen 
këngë e lutje.

4. Dhjata e Vjetër dhe e Re

Qëllimi i këtyre ësht të japin materialin për, të njoftur 
Fen e Krishterë e dia mbështçtet mbi ngiarje të caktuara të 
apokalypsit hyjnor. Atëhere vetëm Jind besimi i ndergjegjshëm, 
kur nxënësi të ketë idhë të veprave,, te fuqis dhe të qëlllmeve 
të Zotit. Pastaj Hyjnjeriu predikoi dhe veproi mbi dhè dhe 
nxënësi duhet të dijë atë veprimtari. Këtyre qëllimeve u-sher- 
bejnë Dhjata e Vjetër dhe e Re. Veç kësaj në ’to paraqiten me, 
ngjarje dhe shembuj e persona konkrete tërë të vërtetat fetare, 
besimi, dashuria, drejtsia, shpresa etj, por edhe pa-drejtësia, 
mëkati, e liga etj.

Prandaj Historia e Shenjtë përbën përpjekjen e parë për 
mësimin e fes së Krishterë dhe bazën e naltsimit të besimit dhe 
të krijimit të karakterit moral e fetar, më shumë se çdo mësim 
tjatër. Asnjë mësim tjatër ësht e mundur të ngjallij enthusiasmë 
për të mirën dhe urejtje për të ligën sa shëmbelli konkret i 
personave fetare. Këtë rrugë e tregoi me shembëllën Jisu Krishti 
vetë, i dii jo me theorira e dogmëra, por me shëmbuj dhe 
ngjarje historike mësonte turmat. Për këto arsye Historia e 
Shenjtë ësht shumë e përshtatshnie.:. që ,të naltsohet rne anën e 
saj zëmra e fëmijve dhe kësisoj të drejtohet atje dhe vullneti i 
tyre.

Tani le të shofirn se si do të mësohen këto. Së parit du- 
dnhet mësuesi të caktojë njehsit methodhike, që duhen mësuar. 
Çdo kaptinë në më të shurtut e rasteve përbën një njehsi të 
këtillë, por ciisa prej këtyre duhet të ndahen ne më shumë
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njehhsi methodhike; p. sh Historia e Moisiut ndahet uë : pësi- 
met e Juhhenjve, lindjen dhe ritjen e Moisiut, thirrjen e'tij prej 
Zotit etj.

Mësimi ndjek pastaj këtë rrugë : Përvetimi bëhet me anën 
e njerës nga format në perdorim dne më shumë me rëfitn. 
Burimi prej të cilit mësuesi do të marrij lëndën duhet të jetë 
Fhkrimi i Shenjtë vetë, të cilin nuk duhet t’a ndryshojë. Me 
këtë nuk duhet të kuptohet, se duhet f  a ndjekij fjalë për fjalë 
por t’i japij lpndës formë që t’ i përgjigjet fuqis kuptimore të 
fëmijve, të lërij copat e vështira, të plotsojë të tjera, por të 
mos largohet nga shprehiet e Shkrimit të Shenjtë, sepse' ësht i 
thjeshtë dhe i përshtatet hetimit të nxënësve dhe .ësht : qartë; 
çdo fjalë gjëndet në 'të në kuptimin e saj të pare, të ndiëshëm 
dhe jo metaforik, përbëmja e fjalëve ësht e thjeshtë cìhe aia 
autorë që nuk largohen prej Shkrimit të Shënjtë nxjerrin libra 
shkollore të goditura. Pràndaj mësuesi më mirë të hedhij sy në 
burimet dhe jo në synopse e libra shkollore. Ojatë refimit du
het të mbajë ton të matur, siç i ka hie këtij mësimi, të tregojë 
se ndjen e beson ato që thotë, se veprat e mira e imprestate i 
ngjallin enthusiasmë.

Pastaj nxënësit përsëritin tregimin e asaj pjese dhe pas 
kësaj bëhet një përpunim më i thelië që ësht i dyfishtë : a) real 
dhe b) moral e fetar, që esht pjesa më me rendsi e mësimit.

Në kët përpunim veprimet e ndryshme vihen në një giy- 
kim të hollsishëm ; hetohen së parit shkaqet dhe pastaj bëhet 
gjykimi, sepse për ndryshe mund të errësohet gjykimi moral. 
Mënyrë tjatër përpunimi ësht të nxjerij përfundime me për- 
mbajtje morale e fetare dhe t’ i shprehij, si duhet. Por nuk du
het të bëhet përdorim i kësaj mënyre shumë shpesh, as që ësht. 
nevojë që në çdo njëhsi methodhike të mirren gjykime fetare. 
Qenëja e të këtilla parimeve në kujtesë cakton vendimet e drejta 
dhe bën të qëndrueshëm vullnetin, por nuk duhet t’a tepërojmë 
sepse refimi historik nuk u-bë për të nxjerrë rregulla, gjë që 
ësht dhe e vështirë. Refimi na tregon jetën nga shumë anë dhe 
mund të nxjerrin shumë përfundime prej tij. Por edhe në mos 
u-bëftë këjo,- mësimi nuk humbet, sepse edhe pa rregulla in- 
fluencon me anën e tërë përmbajtjes. Pastaj nxjerrja e nxitnr 
përfundimesh vret ndjenjën. Nga ana tjatër nxënsit e klasave të
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ulta nuk e kanë zhvilluar akoma zotsin zbritse dhe me vështi- 
rësi bashkëpunojnë në këtë punë. Vetëm, pra, ku ësht e mun- 
dur nxjerrja e Përfundimeve pa vështirësi bëhei këjo punë. 
Kryesisht me anën e rëfimit të pershtatur dhe të gjyrmimit të 
veprave të personave që paraqiten themelojnë ndërgjegjen fc- 
tare të nxënsve.

Tjatër mjet thellimi moral e fetar ësht rregullimi i sjelljes 
së exënësvc sipas parimeve, veprave e idheve të personave të 
pjesës historike. Raste të ndryshme për këtë gjë na jep shtëpia 
me sjellien e fëmijve kundrejt prindërve dhe vëllezërve, sbkolla 
me sjelljen kundrejt mësuesit e bashkënxënsve të tjerë etj. Sado 
që rrëthi i veprimit të nxënësve ësht i kufizuar ka raste të 
mjafta, që të rregullojë veprai e veta me veprat c të riturve. 
Duhet të tregojë, se do, respekton dhe ka besim te Zoti, te 
prindërit e te mësuesi, se të afërmit e tij janë vëllezërit e tij; 
duhet t' i respektojë ata, nderin e tyre, pasurin e tyre, në ma- 
rrëdhënjet m e’ta duhet të tregojë ndjenjë me te vtrtetë kristi- 
ane, besim, guxim, durim, dezinteresim. Tërë sa shofim në His- 
tori nuk mungojnë dhe nga jeta e fëmijve. Marrëdhenja e Avraa- 
mit me Perendin, e Josifit me vëllezërit e tij, guximi i Aposto
l i  etj. tërë këto i japin raste të shumta që t’i tregojnë virtyte 
të njëMojta. Të tjera u-përkasin dokeve dhe zakoneve të sotme; 
si silleshin atëhere kundrejt të sëmurve dhe si sot etj.

Mjet tjatër shum’ i mirë ësht tregim pikturash, këndim nga 
origjinali, këngë e përshtatun, rishqyrtim i pikave kryesore dhe 
paraqitja e tyre me shkrim si detyrë shtëpie.

(vazhdon) PAN. r

'Shenim : Në artikullin e më parëshëm mbetën të pa korektuara d5sa 
gabime shtypi, që ndryshojnë kuptimin. Nga këto shënoj'më këtu : Në faq. 338 
r. 9 në vend të : Pa fuqln për.... duhet kënduar : Po fuqin per...—Më faq. 
340, r. 24, në vëiid të : dafee sh p je g u a r  P ersonelin  e Tij... duhet këndmar: 
dake slip jeguar Person in  e Tij:



HE BO-jEËN E MEMMMl'l

Një seri e madhe shkrimtarësh dhe kritikë estetikë të fa- 
mës së parë janë marë dhe kanë botuar volume të tëra për 
këtë burrim të pashtëruar artistik, për këtë qendër spirituale te
lare të kristianizmit. Një nga këta ka qenë dhe De Vogué-ja, i 
dii botoi librili e tij me 1875 që titullohet «Syria-Palestin-Athos, 
— Udhëtim.në vendet e vjetëra», që shkruante midis të tjerave 
dhe këto;

«Studimi i Muzeut të pa-fundshëm që vizituam, është tër- 
heqja më e madhe në udhëtim për Malin e Shenjt. I veçuar 
midis të gjith lipsanësh të tjera të botës byzantine, Atho-ja 
ruan shenjat e një arti të gjallë dhe të piote; i një arti plot 
vet-njojtje, në të gjitha çfaqjet e tij, Arqitekturën, Pikturën, 
Kosmetikën, Bibliothekat, që na mësojnë se ç' ësht e kaluara që 
i krijoi këto vepra, ç’ ësht e arthmja kur i imiton... Arijtëm në 
Malin e Shenjtë me një skeptiqizmë, duke pandehur se nuk do 
gjenim përveç skeletat e shenjta dhe të pa-përkulta që shofim 
në disa monastire të vjetëra në Qreqi dhe në Palestine. Por në 
vendili e këtyreve pamë një shkollë artistike, aqë të përsosur 
dhe guximtare sa dhe motra e saj n' Itali, një shkollë që zotë- 
ron plotësisht «rrëzen e shenjtë», e cila krijoi vepra të frymë- 
zuara, të larta dhe të gjalla. Të metat që dalin nga typi bizan- 
tin, formalizmi, mos-maestria, mos-zotërim i plotë i objektit, 
këto të meta, pra, nuk mungojnë. Me gjith këtë nga veprat e 
kësaj shkolle del një flagë e vërtetë jete, një flakë që duket se 
rjedh nga stërgjyshët e vjetër të artit. Një shenjtor, për shem- 
bëil, me gjith që sjell kurorën prej ari dhe me gjith që lëvizet
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dhe jeton në një fond të tërë prej ari, duket eclhe ay si një 
njeri i gjallë, se ndjen edhe ay si çdo njeri. Këto i thotë arti i 
tyre. Shënjtorët e ndryshëm edhe kur duken të shëmtuarë nonjë 
herë në ritrato kjo s’ ka të bëjë aspak. Rreth tyre qarkullon një 
shpirt i gjall dhe kotë përpiqemi t' i gjejmë sekretin e bukuris 
së tyre. Sekret i fundit ne art do të jetë gjithmon shpirti që 
yen artisti në veprën e tij. Sidomos në kishën e vogël dhe t’errët 
të Karias këlo piktura mbi murin arrijnë gradën më të lartë të 
përsosmëris. Shikojmë Krishtin-fëmi, një fëmi me një gjallëri të 
veçantë, me një kokë shumë gazmore dhe të bukur, një bukuri 
dhe përsosmëri artistike që ariti deri në artin e Fra Angellico-s; 
në një tjetër pikturë ku Virgjëresha Maria viziton Elisabeten, 
shquen fytyra të shkelqyera të rregulluara në fond me një mae
stri shumë të bolle. Përgjithësisht elementat e pikturës, ngjyra, 
pinelloja dhe të gjitha hollësirat e saj tregojnë një brez tjetër 
artistik. Sa tërheqje dhe sinqeritet shquan njeriu nëhistorit eva- 
ngjelike në Kathoiikën e Lavres, n' ate drasë kn Krishti bën 
mësime në Kishë, n' ate drasë prap ku duken nxënësit të mble- 
dhur në Emaus dhe akoma atje, kit tregohet vet-varrja e Judës. 
Në Vatoped një grua e shtruar dhe e veshur me të gjelbërta 
na kujton artin e Andrea del Sarto.

Por këto pasurit artistike; për të cilat monastiret e mëdha 
niik janë aspak kryelartë, nuk barazohen sipas mendimit t' onë 
me ato kryevepra të panjohura te kishcs së vogël té Dhohia- 
riu-t. Sa e thjeshtë është dhe guximtare në armonin e kompo- 
.zimit dasma p. sh. në Kana, shërimi i të paralizuarit, ose Kri
shti në barkën e vogël ! Tri fytyra virgjinesash na lënë mjaft të 
habitur me mallëngjimin dhe dhemshurin e tyre, një mallëngjim 
.që sa po kuptohet; aq i hollë është kompozimi i kësaj drase. 
.Dhe të gjitha këto që po paraqit janë të rnarura në fat midis 
tkujtimesh aqë të shkelqyer...» f

Shkrimtari në fjalë, ka vizituar Athon më 1872 dhe librili 
e tij e ka botuar me 1875. Në vjelët e fundit vizitoi Athon 

.■edhe një tjatër shkrimtar speciaiist, Profesor i Letërsisë Byzan- 
tiee Dr. R. Dochins, i ciii mbas tre vizitash të gjata në Malia 
e Shenjtë botoi një libër të matti me titullin : «-Kalogjerët e 

^Atho-s».
«Historia dhe gojdhana — shkruan profesori --- është një



370 JETA KRISTIANE

gjë që e gjejmë në çdo vend, dhe sidomos në Ballkau, por në 
asnjë vend nuk e gjejmë më mënyrën dhe me atmosferën që 
ekzistojnë në Atho. Në mënyrë që i mblodha këto historit e 
Malit të Shenjtë, është një rast dhe një okazion i bukur të he- 
dhim syt t' onë në botën që na arin nga epoka byzantine#.

Kështu flët shkrimtari në fjalë dhe, duke vashduar, ekspo- 
zon me maestrin e tij të shquat të gjitha, po thuaj, ato krye- 
vepra që ka krijuar feja dhe pasioni kristian në Malin e Shenjtë.

Një poet dhe prozator i famshëm, stilisi’ i math dhe kritik 
i artit veçanrisht, Zaharia-s Papandoniu, akademik n’ Athinë 
ja me ç' fjalë vizaton këte burrim byzantin në librili e tij t.ë 
fundit: «Mali i Shenjtë» :

«Kujtim i njëmij vjetëve të Byzantit, hìstoria e tij, hieja 
dhe drita e tij e shenjtë që lulëzon në qiellin e orthodhoksis, 
arti i Malit të Shenjtë u-bë prej shumë kohe objekt për studi- 
me të veçanta për dy aresye : Për sa ruajti, dhe për sa fall 
Sepse brenda tij nuk është vetëm kalogjeri i mbyllur, besnik 
në Byzantin. Më përpara nga të gjitha ne Mal’ i Shenjtë me pik- 
turat e tij në mure — është piktura karakteristike i artit by
zantin — u-kristalizua dhe mbeti gjith epoka dhe qytetërimi 
byzantin në mure, ku sot jemi të lire t'i ndjejmë. Një vlerë e 
tiilë mozaike të orthodhoksis nuk gjendet në asnjë monument 
tjetër mesjetar. Në asnjë vend tjctër nuk duket pa-përkulshme- 
nia dogmatike, ajo madhështi që mori agjiografia e jonë pas 
shekullit IX, gojdhena orthodhokse, disiplina e historis dhe e 
fantazis artistike të dogmës».

Dhe tani mund të pyes njeri përse i jap këto copa dhe 
përshkrime që janë me të vërtet të bukura, por që duhesh të 
kishin që në fillim justifikimin e tyre? Nuk di dhe unë sepse 
i botoj këto, por shpesh më kthehet mendja atje, në qytetin 
e Shenjtë dhe të qetë, që ron nën hijen e Malit, në godinat e 
rrepta, në kasollet e perulta, në kalogjeret flokbardhë, në tin- 
gullin e kampanavet të së pasdrekës, në zërat e rënda që du- 
ken sikurse dalin nga thellësirat e tokës, në liturgjit e mëngje- 
zit, në meshat e pafundështne, në gjith'atë botë të gojdhenës 
që mbi të tashmen dhe të kaluerës shikon Perëndin e pa-vde- 
kur. Nuk di sepse mendimi i im shkon në njerëzit e thjeshtç,
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që nuk kërkojnë gjë tjetër, përveç lirisë per të punuar iokën, 
të lodhen dhe të mbeten pafjetur 2 0  ®rë në ditë, të hapin 
rrugë në brinjt e malit dhe të vdesin kështu të qefë kur do t'i 
vi ora e trasferimit në botën e endrave dhe të lumturisë-

Shumë njerës shpesh herë, çfaqin mendime të ndryshme 
mbi jeten dhe mbi qëllimin e kalogjerevet Eshtë përfu/sdfm 2 

epokës s’ onë, i epokës që dëshirojmë t’ a karakterizojmë si 
epokën e shyillimit dhe të qytetërimit të math. Kemi ‘vërietë 
një zakon të çfaqim shumë shpejtë dhe pa u-menduar mendime 
të ndryshrqe. Por kur dimë se ç' dëme pssuan pasurit artistike 
t’ orthodhoksis në monastiret e ndryshmë dhe të yizitojmë 
Malin e Shenjtë, atëhere vetëm kuptojmë se ç' far qëliimi 
kishte asketizmi dhe atëhere besojmë se duhet të kemi një mi- 
rënjojtje të thelië kundrejt kalogjerëvet't'Athos, të cilët me sa 
e sa sakrifica muajtën dhe shpëtuan një qytctërim të tërë dhe 
me të vërtet artistik, që vetëm tani ndjen bota vlerën e madhe 
të këtij vendi të qetë dhe të mënjanuar nga jeta.

Melchior de Vogué duke ikur nga Mali i Shenjtë, dëgjoi 
një këngë dashurie të nji barkari dhe shkruan duke përfunduar 
librin e tij: «Kjo këngë dashurie brenda n’ agim, ishte prenvera 
hyjnore, ishte jeta e ringjallur; dhe atëhere pyesim vehten nëse 
ishim në endër, a po në realitet në këtë udhëtimin t’ onë hirne- 
rik në shekujt e largmë, në. Byzantin e vjetër, në vorre. Ktheva 
edhe njëherë për të kërkuar Malin e Shenjtë: maza e errët'e 
Athoës po tretesh në thellësit e detit, sikurse edhe bota që e 
banon po zbret'në të kaluarën».

Dhe vërtet udì ètimi në Malin e Shenjtë,- është pikërisht: 
udhëtim në kohën e kaiuar. Kur arin njeiiu në Karies, në. 
këte qytetin e çuditshem kalogjerik, me rrugicat e tij të ngushta, 
dhe gjarpëronjëse, dhe shikon veshjet e tretura të kalogjerevet, 
jytyrat e zbeta, syt e thella që shpërndajnë një dritë të bren- 
dëshme të çuditshme, vërteton konstancën që çfaqin të gjitha 
gjerat; njerëzit këtu rrojnë nën shtypjen e shekujvet dhe rne 
shoqërin e Natyrës; dhe ktir i shikojmë të shduken si ’hije, aie- 
bere mbështjellemi në magjin e çuditëshme që japin këtu të 
gjitha gjërat me shpirt ose pa-shpirt.

Ja sepse dlnsh eopet e mëparëshme nga tre shkrimtarë që
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' vizituan Malin e Shenjtë në vlerën e tij të vërtetë. Shumica nga 
ata që vizitojnë sot këte qytet të kalogjerëvet, e vizitojnë për 
të s'nijuar aromën e çuditëshme që nxjerr thellësia e shekujvet, 
giailërin e së kaluarës që shuhet në gojdhëna dhe historira.

Të tjerët dine se mbrapa nga typet e vdekura, mbrapa 
gojdhënës, do të.gjejnë shpirtin shekullor dhe të gjall të By- 
zantit. Dine akoma më shumë, se afër fesë, do gjejnë një muze 
të pa-fundshëm, ku kanë për të mësuar sbumë gjëra për histo
rili-'e artit, dhe. kanë më shumë për.të studjuar në qetësin e 
monastirvet që asgjë nuk e shuan.

Pa qenë vetë piktor dhe pa patur nonjë relacion të ngushtë 
me pikturën, perveç atë që ka çdo njeri i qytetëruar, çdo njeri 
që interesohet në Artet e bukura, shënoj këto pak fjalë i çudi
tur dhe i magjepsur për pasurin .e fshehtë të Malit të Shenjtë.

Fatkeqësisht vendi i kufizuar i revistës s'onë më ndalon të 
•perhapem në hollësira edhe mbi një lloj art tjetër që ky u-zhvillua 
në librat e shenjta. të Athos dhe sidomos me dorëshkrime. Janë 
kryevepra të vërteta që i dhuruari historis s’ artit këta njerëz të 
qetë që dhe vetë dhuruan vehten në Perendi, në fen t' onë.

Nuk di sepse mendja ime rikthehet shpesh në Malin e 
Shenjtë dhe më duket se shikoj në dritën e agimit të dridhen 
flaktë e qirivet në kishat dhe së bashku më duket se dëgjojë 
zërin e dhjakut, afë zë që del nga bota e vjetër, nga bota e 
Ringjalljes s' onë fetare dhe artistike. JANI LIEI

LAJM I MBRENDËSHËM

Me rastin e së djelës të triumfif t’ Orthodhoksis, në Ka* 
thedralen e Evangjelizmoit, u-ba nji meshë madhështore Krye- 
piskopale.

Kryesija e Tij i rethuem prej suitës së tij se dhe prej nji 
publiku të shumtë nga gjith kategoritë shoqnore, mbajti fjali- 
min e ditës. N’ atë bani nji tregim historik për mbi.erezinë e 
ikonotnakve, të cilët luftonin dhe kundërshtonin përdorimin e 
ikonave në kishë tue thanë këta se kjo asht nji far idhollolla- 
trije. Në vazhdim Kr. T. e kombatoi energjikisht ktë konçept 
të gabuem, tue thanë se përdorimi i arteve në kishë ka qëllim 
edukativ, rubasi ato e naltsojnë dhe e dliriu shpirtin e njeriut.
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Me besën t’ onë Orthodhokse sot drejtobemi kahë sferat 

qiellore, si t' ishim mbi krahë t' Engjejve e të Krye Engjejve, 
per t' a falenderue Zotin, qi me anën e Vullnetit të Tij mërrij- 
tëm t'a kremtojmë :

«Kujtlmin e Triumfit f  Orthodhoksisë».

Ay i cili ka hedhur syt’ e tij në Historinë Kishtare ka 
muejtë të vrejë këtë fakt se deri sa zgjatnë ndjekjet e Mbref- 
nisë Rromake përgjithësisht kundra Kishës Kristiane, n'atë kohë 
në mes të Krishtenve zotnonte një dashuni, vllazni e harmoni; 
të tanè qenë të mbledhun tok kundra nji armikut të përbashkët. 
Por kuer se Mbret Konstandini i Madh me ediktin e Tij té dhanun 
në vjetin 319 mb. Kr. dhe liri qi të Krishtenët të mujshin lirishtme 
rrfye Besën e Tyne, atéhere né mjes té tyne fiiluen luftimet e pér- 
mrëndëshme té bazuerre ndër çastje dogmash. Le té na kujtohet 
p.sh. lufta e priftit t'Aleksandrisé, Ariosit, ku thonte : Se Zoti Bir 
asht ma i vogél se Zoti At etj. etj. Por Ati i Orthodhoksisé, 
Athahasi i Madh i palodhun e luftoj erezin e priftit Arios. 
Bashké me Athanasin, kundra eresinave tjera, kjenë edhe Etënt 
Shenjt si Kiriili i Aleksandrisé, Grigor Theollogu e joan Da- 
maskini.

Por erezi si ajo kundra Ikonave (Korave) historija nuk 
mban mend ma té madhe; zgjati per disa qindra vjetésh, tue rane 
déshmoré me mija té krishtènésh, té cilét rréfejshin haptazi se 
Ikonat ishin té Shenjta. Kjo luftë ngjati deri né vjetin 842 mb. 
Kr. e me 11 Mars të vjetit 843 mb. Kr. né Ko.nsiandinopoje 
kje festue triumfi i Ikonave kundra eretikve. '

Edhe kështu kjenë plotsue fjalét e Shén-Joan Gojartit ku 
thonte : «Lufta kundra Kishè's nuk pushon, por edhe triumfi 
nuk pushon». Né sa té tjerët e hiftojnë, ajo vjen tuej u-ba ma 
e forte, tallazet shpérndahen andej e kéndej; por guri rrin i 
palujshëm; po késhtu na tregon edhe Ungjiili : <Edhe dyert e 
hadhit (ferrit) nuk do të kenë fuqi përm.bi Atè>. (Matthe 16.18).
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Për kujtim të ketij triumfi Kislia e përgjithëshme Ortho- 
dhokse ka caktue këtë të Djelë si dite më me rendësi tue e 
quejtun : «E Djela e Orthodhoksisë».

Orthoddoksija përposë armiqve e ngatresave të mbrën- 
dëshme, pat edhe ndjekjet e popujvet të tjerë, të cilët nuk e 
kishin këtë Besim; me gjith se ranë shumë dëshmorë, prap se 
prapë, me anën e Providencës Hyjnore, duel fituese. Mbi the- 
melet e gjakut të derdhun të dëshmorëve të saj prej çdo po- 
pulli që ridente Besën Orthodhokse, muejten me u krijue shtete 
indipendente tue sjellun nji lumturi e një liri fetaro-kombëtare.

Edhe ajo pakicë Orthodhoksësh, këtu në Shqipni qi muejti 
të qindrojë në Besën e të parëve, mbas sa e sa sakrificash qi 
bani kundra fuqisë dominuese pesëqindvjeçare, sot na bijt' e 
atyne, qi gjatë asaj robnije iuftojshin si luanë, mundim me u 
krenue se trimnisht ruejtëm Besën e Burrninë, Gjuhën e Zako 
net, tuej u falun nderës vetëm e vetëm Besës të cilën e rrfejmë. 

Si kje formue në mjes t’ Orthodhoksëve të mërgimit 
ambjenti Kombëtar, atje përtej oqeanit, para 34 vjetve prej 
Meshtarit Orthodhohs Shqyptar, po shi në këtë ditë për të pa
rco herë kje celebrue, Mesha në gjuhën f  onë Konibëtare. Prej 
andej erdhi ideja qi edhe në Shqypninë t’ onë të formohet 
«.Kisha Kombëtare» shka sot lumnisht e kemi nën Kryetarin e 
Saj të dëj : Kryepiskop Kristofor Kissin, i cili porsa erdhi n’atë 
pozitë muejti t'a iegalizojë te Nana Kishë e Konstandinopojës, 
prej kah ma parë ishim të mvarum juridikisht. Idheja Kombë- 
tare me frytct e saj qi pruni formimi i Kishës S' onë Kombë- 
tare, se ç’ detyra të mëdha i ka sjellun Shtetit këtë mund t’ a 
dijë sejcili prej nesh e po kje se Kishës s’ onë i mohohet kjo 
e drejtë dhe meritë atëhëre do t’ a tregojë historija.

Prandaj o vllazën dhe motra, mos e përbuzni Orthodhok- 
sinë, këtë Besën e të parëve, mos e përbuzni mikun e apro- 
vuem, por përqafojeni, tue largue çdo send qi s’ ka të bajë me 
cii.sina të karakterit të popullit t' onë Shqyptar,

Rujeni Orthodhoksinë dhe Kishën t' onë, se me anën e 
Tyne njëkohësisht ruejmë: «Ndjenjat t ’ ona Kombëtare».

Dhe Ty o Shpëtimtar po të çojmë lart zeinbrat t’ ona tue 
tu falun e tue tu Iutun :

Rueje Orthodhoksinc e Kishën T' onë Kombëtare».
Prof. I. B.



Imzot Itine Banushi
E piskop  i A po llon isë

1. HiROTONiA

Në manastirin e bukur të Shën-Naumit, pranë Pogradecitr 
ku natyra ka bashkuar tërë bukurit e sajë, me 1 të këti mua- 
ji ditën e Djelë, Z. Profesor Ilia Banushi, i cliplomuar në the- 
ologji pranë Universitetit të Belgradit dhe bashkë-puntor i 
ngushtë i revistës s’ onë, me vendim të Sinodhit të Shenjtë, mo
ri gradën Episkopale nën emrin : Irine, episkop titubar i Apo- 
llonisë, pasi më përpara kaloi gradat e tjera të priftërisë. Ndo- 
nëse nuk ishte bërë asnjë lajmërim për këtë qëllim, me gjithë 
këtë lajmi i dorëzimit u-përhap në Pogradec si rrufe, kështu 
që, qysh të shtunën mbrëma besimtarët Orthodhoksë të qytetit 
nisnë të vijnë tuta tuta në Manastir me gjithë që dëbora biute 
d.he e ftohta mbretëronte, për të marrë pjesë n’ at ceremoni që 
për të parën herë po bëhej n’ atë vënd. «Pogradecarët ortho- 
dhoksë, të cilët nuk kanë kursyer asgjë në të kaluarën për të 
mirën e kishës dhe t’ atdheut t’ onë, n’ atë gëzim të përbashkët 
të kishës Orthodhokse Autoqefde, dëshironin të mirrnin per- 
sonalisht pjesë dyke përfaqsuar tërë Orthodhoksinë Shqiptare. 
Dhe muarrnë. Të dielën në mëngjes kur nisi mesha e kryesuar 
prej Kr. H. Tij Kryepiskopit t’ onë Imzot Kristoforit, në të cilën 
mirnin pjesë dhe H. Tij Episkopi i Korçës Imzot Agathangjel 
si edhe Mitrofori At Vasil Marko, kisha e vogël por e bukur 
dhe historike e Manastirit, qe mbushur an' e mb’ anë. Në mes 
të sajë qenë vendosur tre frone para të cilëvet qëndronin të 
veshur me robet e tyre të arta të tre prellatet e kishës s’ onë, 
të shoqëruar dhe prej një grupi priftërinjsh. Ishte momenti kur 
kandidati i ri po bënte rrëfimin e besës si pas rregullavet të 
Kishës s’ onë Orthodhokse. Në kohën e caktuar pastaj të me- 
shës, u-bë hirotonija në mënyrë vërtet prekëse prej Kr. H. Tij 
Kryepiskopit Kristofor dhe prej H. Tij Episkopit të Korçës 
Agathangjel, ndërsa tërë populli thërriste «aksios, aksios> që do- 
methënë i denjë. Pas ungjillit, Kr. H. Tij Kryepiskopi me një 
fjalim të prekëshëm çfaqi gëzimin e Kishës Autoqefale për hyr- 
jen në gjirin e sajë dhe të një episkopi të ri të pajisur me tërë 
ciiësit e duhura për këtë gradc të lartë. ilirësija e Tij Episkopi 
Bine me këtë rast mbajti fjalimm që pason:
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Kryehirsi, Hirsi, të përndershëm Etën e vllazën të Krishtenë!
Në kët ceremoni madhështore qì mora Hirotonin Shejte 

Episkopale, fjaltë ina të parat të mijat le të jenë : Falnderim. 
Perendisë, ku me anën e Providencës Hyjnore sot zbriti mbi 
mue Hiri i Frymës së Shejtnueme.

Nuk mund të rri pa i tregue falnderimet e mija Sinodhit 
të Shenjtë të Kishës s' onë Orthodhokse Kombtare qi dënjoj té
me zgjedhin për nji karierë të naltë me detyrë Episkop i Kiskës. 
Shqyptare.

Asgja mangut falnderoj edhe Shk. Tij Mëkambsin e Për- 
gjithshëm të Mbretit Perandor Nobile Francesco Jacomoni si 
edhe Qeverin Mbretnore qi pëlqyen vendimin e dej të Kryeta- 
rit të Kishës bashkë me Antarët e tjerë të Sinodhit Shenjt.

Kurr ma tepër s' kam mendue se në këto ditëfc e fundit 
mi randësin e detyrës Episkopale. Pa dyshim edhe në kohna 
të tjera kjo detyrë ka kenë me përgjegjësina të mëdha, por 
jo si sot kuer se njerzija asht kah largohej iaret prej prehnit 
të Nanës Kishë.

Me kët karjerë të naltë janë të Sidhuna edhe detyret e 
randa, të cillat kërkojnë cillsina morale dhe intelektuale. Ap. 
Pavii në mjes të tjerave në nji letër të drejtueme Titit, tregon 
se si duhet të jetë Episkopi; «Duhet të jetë i pahequr për raj 
posi kujdestar i Perendisë, jo i vrazhdë, jo zembrak, jo dejë- 
marak, jo grindës, jo njeri qi lakmon për fitim të lig, por dorë- 
hapët, mirë-dashës, i urtë, i drejtë, i shenjt, -i përmbajtur, i 
ngjitur pas fjalës së vërtetë, pas mësimit qi mori që të muntnjë 
edhe të ngutnjë të tjerë me anë të mësimit të shëndoshtë, edhe 
të qërfojnë ata që flasin kundër».

Shpëtimtari i ynë i pat thanë Apostojve, Trashigimtartë e 
të cillve janë Episkopët: «Kështu le të ndritnjë drita t  juej 
përpara njerzvet që te shohin punët tuaja të mira e të lavdë- 
rojnë atin tuaj qi asht në qiejt» (Mat. 5.16). Vetëm prej ktyne 
fjalve të pakta të Jisuit mund të vrejmë se sa e vështirshme 
asht kjo detyrë. Prandaj edhe zembra e eme po me rreh pa 
masë përpara atyne detyrave qi jauë të lidhuna me zyrën Epis
kopale, pse jam faret i bindur per attèsine modeste të vërtyte- 
ve të mija.

Prap kèt Zyré tc Malte po e rnarr, tuej u-pshetun 
në ndihmën e Perëndisë si mbas fjalvet t' Apostollit: <Fryma e
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Shënjtuar na ndiht në dobësirat Fona (Karta e Rom. VIII, 26):
Si t'i ngarkohej njeriut nji detyrë e- rande si këjo e Epis- . 

kopit, zakonisht duhej të tregohej shkurtimìsht programi qi do 
të zhvillojë në kohën ë ardhshme.

Por për nji Episkop Orthodhoks programi i veprimtarisë 
në vneshtën e Shpëtimtarit asht faret mirë i caktuem -, prej ve- 
të Zotit Krisht: «Qi të kem për bazë në jetë Shkrimin ,e Shenjt, 
Dogmat e Kishës Orthodhokse, Kanonet e Shenja Orthodhokse, 
nrdhnat e Sinodhit të Kishës s'Onë, bindje ndaj ligjëte Shtetit 
deri sa mos të tregohen në dam të institutii të Shenjtë të jetës 
s’ onë kombëtare, njikohësisht të gjitha këto paratregime për 
nji qëllim që t’ i sherbej Ordhodhoksisë dhe për shpëtimin 
e shpirtënve të mëkatnorve, qi' mbas vdekjes të trashigojnë 
Mbretnin e Qiellit».

Jam i zgjedhun si Episkop ndihmës i Kryesis së Kishës. 
Shpirti i em asht i gëzuem për kët detyrë, mbasi qi do të je- 
mi për bri Atit t' em Shpirtnuer, i Cilli me një eksperiencë të 
madhe Kishtare, Kombtare, Morale, Intelektuale dhe paqëdashë- 
se, do të kemi mundësinë me i kryem detyrët e mija pa vësh- 
tirsina, i pregatitun prej udhëheqësisë e këshillavet të Kryetarit 
ië dejë të Kishes s' Onë si jeni ju o Kryëhirësi !

Tuej veprue si Episkop me at program qi na tregoj Shpë- 
timtari i Ynë, lus të Naltin Perëndi pëi; jetëgjatësin e Kryehirë- 
sisë s' Uaj, të Sinodhit të Shenjtë të Kishës s’ onë Orthodhokse 
Kombëtare, për mirvajtjen c shprestarve t' onë Orthodhoksë 
dhe për Shk. Tij Mëkambësin e Përgjithëshëm të Mbretit Pe- 
randor Nobile Francesso Jacomoni, qi pëlqeu pa far kundeh- 
shtimi Vendimin e Sinodhit të ’Shenjt «.

Pas mbarimit të Meshës, Hirësia e Tij Im. Irineu, duke qën- 
druar mbi fronin episkopal, u dha nafcrl gjiihë besimtarëvet, të 
cilët i puthnin me respekt e mallëngjim dorën.
2. Jetëshkrim i

Hirësia e Tij Im. Irineu është lindur në Shkodër me 18-VII-1906 
prej Kolit dhe Vedos Banushi. Shkollën Fillore dhe një klasë 
Qytetëse i kreu në Shkollën Popullore, e katër klasa Gjymnazi 
klasik pra^ë Qjymnazit «Iliricum» të Franceskanëvet në Shkodër. 
Dyke ndier një thirrje për degën e meshatarisë vazhdoi m'ësi- 
met për kctë degë pranë Seminarit Orthodhoks të Cëiinës dhe 
që andej, për t’ u pajistir me shkencën theolìogjike, ndoqi Fa-
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kultetin e Theologjisë pranë Universitetit të Belgradi!, ngah 
dhe u-diplomua. Më 1938 u-emërua prej Kryesis së Kishës Or* 
thodhokse Autoqefale profesor i Seminarit dhe njëkohësisht prej 
Ministris së Arsimit profesor i gjuhës Latine dhe i Historisë 
pranë Liceut Shtetnuer të Tiranës. Ka përpilluar këto vepra :

1. Tekstet e Mësimit Besimit (në dorëshkrim, të aprovuara 
prej Kryesis së Kishës dhe prej Ministris s’ Arësimit).

2. Jetën dhe veprat e Ap. Pavlit (përkthim, botuar në Revis- 
tën «jeta Kristiane».

3. Të katër Ungjilltarët (përkthim, botuar në rev. -Jeta 
Kristiane:>.

4. Shpjegitnin e Ungjillit pas Mattheut (përkthim, vepër 
e Dr. Dhim. Stefanoviqit, prof. Univer.)

5. Isagogjinë (përkthim, vepër e Dr. Dhim. Stefanoviqit.
6. Jetën e Slienjtorëve (përkthim, vepër e Dr. Nikolia Ve- 

limiroviqit).
Gjithashtu ka bashkëpunuar me një shumicë artikujsh të 

ndryshmë në revistat : «Predikimi* dhe «Jeta Kristiane >.

8. M onastiri i Shën-Naum it :
Ky Manastir, ku u krye ceremonia madhështore e dcrëm- 

mit të prelatit të ri të Kishës s' onë, ësht themeluar ose pas 
disa të tjerëve rindërtuar, prej Shën-Naumit reth vjetëvet ■ 393- 
900 pas Kr. me ndihmën f  Mbretërvet të asaj kohe Mihail e 
bmieom Siiën-Nrmui ka qonë nxënës i Shën-Qyriilit o M ; 
ebbe që k.më përbapur Krisiitërirnin ne Sllavët, diie ka jetun; m:

't POP m r mbreiëronte në Bymrii PormuKr: MG.m d m 
ben i uj dimoi;! Oonoinaho. Bashicë me o)yri!!;n, Mede!,; 
ui?e KOmmum udhëtoi neper Diri, Parami (Laguri) dhe b o 
(■.y.'.vlv. e ‘'L.d^ari} dyke predikuar Krishteninìp. b’inqërM • w :- 
Lin nZ- K .mr nc kMmn e Papfs -Adrian. Basii!<è me Me::m min 
pasta] vane neper vi set e gjermanëvet për të lëçitur Ungjillin. 
Por edhe pas vdekjes se Methodhit, ay vazhdoi bashlcè me 
Shën-I<!imentin të predikojë nëpër banorët e Mysisë Fcn e Krt- 
shtit. Me 23 te Dhjetorit t i  vitit 910 pas Kr. nderoi jet e ne 
Manastirin e ndèrtuar prej tij, ku ndodhet Mei me sot dhe 
lipsani i ti] i hirëshëtn.

Pa- vdekjes Shen-Naumit, nisi tl  behej ne 'dite Adamo
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stir ditën e vdekjes së tij për kujtim, një panair i math, i fili 
inë vonë, në Maj të vitit 1745, kur në Ohri ka qenë kryepiskop 
Jossaf-i, për arësye të vështirësive të rrugavet dhe të dimrit, 
u-vendos që të bëhet më 2 0  të Qershorit.

Kisha e Manastirit në kohën kur shenjti predikonte si 
niësonjës në Gutmiçevicë pderohej me emrin e Krye-engjëjvet 
Gjivriil e Mihail ; kur këjo kishë nisi të nderohej me emrin e 
siienjtit, pikërisht nuk dihet. Më vonë Kisha ka qenë rindëriuar 
dhe stolisur shumë bukur pas stilit tbjesht bizantin dhe në for- 
më kryqi. Më 1711 ësht djegur pothuaj e tërë përbrënda, dyke 
mbetur vetëm karabinaja. M' atë rast u-ripërsërit ikonastasi dhe 
u-zografis e tërë kisha shumë bukur prej një jerodhjakoni Kon- 
standin. Më vonë, dhe pikërisht më 1860, ësht ri-zografisur prej 
zugrafit korçar Terpo. Të tëra mbishkriinet janë po tiiuaj në 
gjuhën greke.

Nga mbarimi i vitit 1700 nisnë të ndërtohen rreth Kishës 
prej tregëtarëve të qytetevet dhe të katundevet të ndryshmë 
mjaftë godina që të përdoren si strehë ditën e panairit, Edhe 
sot bile përmenden dhomai e Korçarevet. Më 1870 rnanastiri 
u-dogj edhe një herë përveç Kishës, kështu që u-desh persesi 
të rindërtohet. Pas pushtimit Serb, jo iarg Kishës u-ndërtua 
al;e nje paraklis ne emër të Sliën-jon vliadhimirit me një ka- 
nibanarjo përsipër shumë të bukur.

Nga pikëpamja ekfjioniike, në hilim monastin mik qërd. 
ronte dhe aqe mire; por që nga vi'n 1 7 0 0  arrin të zotërojë 
lijë pasuri mjaftë të maillie me një s mimico A ardlmrash. Ka 
patur dhe kallogjerë mjaftë. Sidomos uë iiilim të shek té XVil-ié 
këta kapnin numurin 60. OAe v-në m.mé goto m-pakësuar g,ersa 
maiiastiri snbeti më né knml re dirmi ’rlmret. Pat pimhnmd 
sero, saie përkiijdesjen e isii episkopd n; agro Mii-mlSa Velimi- 
rovie dhe me përk-rahjen e d’iënë sigi mrmsder r qytetec e 
i rethit, manastiri arrijti persosi eë mO gimrips dmmë te mire.

Sot ka një shumiee godimi-Pi nn pë.miOi 40 Oismm p-m 
mysafirë e besnikë té rnmijtur.ì dmrm' mmg m. mé se SO Imi-t
iare tokë të punuar dhs i 400 liektsr: p/4 Ondile ; ; r\'eç 
këtyreve dhe miaftë gjë ol gguOO dhong gir derro cip 101 gii. 
mi këim baskk-' r;m m- ; gr r:
-■■■O tk ! m i’- t rm . -
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4. Episkopata e Apoljonisë
Apollonia ose Pojani, episkop titubar i së cilës ësht Im. 

Iriniu, ka qenë një qytet shurnë i vjetër, Përmendet prej të tërë 
historianëvet të vjetërsisë. Ka patur dhe shkolla të rëndësishmë. 
Këtu thuhet se ka studjuar retorikën e filosofine dhe perandori 
i Romës Oktavian Qesari. Krishtërimi në këtë 'qytet" ëshf pre- 
dikuar qysh në shekujt e parë. Një gojdhënie thotë se edhe 
apostol Pavli vet ka kaluar që këtej dyke lëçitur Krishtin. Për 
arësye të përhapjes së sbpejtë të krishtërimit në këtë krahinë, 
Apollonia ësht ngritur që në periudhën e parë të Kishës në 
qendër episkopale. Në vendimet e Sinodhit të tretë Ekumenik 
q l  u-bë në Efes më 431, pas episkopit të Nikopojës dhe ië 
Durrësit, përmendet «-Filiks, episkop i Apollonisë». Gjithashtu 
dhe në, vendimet e Sinodhit të katërt Ekumenik që u-bë në 
Halqidhon më 451, pas riënshkrimevet të episkopëvet të Maqe- 
dhonisë, të Greqisë dhe të Epirit të Vjetër, duket i nënshkruar: 
«•Euseb’i Apollonis së Epirit të Ri». Me kohë pasta], per siikak 
të invazioneve të ndryshrne dhe të luftëravet, filici dekadenca 
e qytetit. Hollësira të tjera rreth kësaj episkopate mungojnë. 
Dhëntl Zoti që gërmimet e nisura prej misionit arqeollogjik 
fransez dtie të vazhduara me kujdes prej. misionit arqeollogjik 
italjan, të derdhin më shumë dritë rreth 'kësaj pike.

Pranë qytetit të vjetër, ndodhet sot si dëshmi të lulëzimit 
të kësaj episkopate, manastiri i hirëshëm i Pojanìt me Kishën 
e bukur dhe historike të Shën-Marisë. Ky manastir ësht mjaft i 
vjetër, por, sic duket nga një mbishkritn- që ndodhet në krahun 
e majtë të faqes nga ana perëndimorëy ësht rindërtnar prej pe- 
randorit të Byzantit, Andronik Paleollogut. Poshtë mb.ishkrimit 
ësht zografisub'bile dhe familja perandorake që ..përbëhet prej 
tetë vetash të veshur të tërë rne stoli mbretërore. Që Manasiiri 
ësht mjaftë i vjetër, .provohet dhe nga një derrasë guri që ndo
dhet në fund të- faqes jugore të Kishës, ku janë skalisur kcto 
fjalë në gjuhën greke : «Këtu dergjet Melet Thytis-i eklisiarii i 
këtij manastiri të Apollónis. NJirroi jetë më 31 Mars 853 >.

Kislia ësirt frdcrtuar pas stiiit bizantin dhe ka qeuë 
zografisur sfmrne bukur. Mirëpa, giat shekullit të kaluar, 
ajo mjerisht ësht' lyer 'e ■ tërë me gjelqere të bardhë duke u- 
mbuluar po thuaj krejt- freskërat. Nën Nartheksin ësht dhe një 
sterne e madhe për qjë, e • cila, siç duket prej një shënimi që 
ndodhet n! anën perëndimore 4ë sajë, ' ësht ndë tuar më 30 Prill 
1473 pas Kr. ’

, Edhe hy manastjr, ësht mjaft i pasur; zotëron toka të gjë-' 
ra,' fuadhe ryje, etj. që "i japin mjaftë të ardhura.

■■■■■■■■■--■ B.



I SIRI SHTËPISË SE DAVID-IT
(RREFENJE)

XII.
(Profeti që vërtetohen në personin e Messiut — Mreku- 

kullija e parë e Iisuit — Dasma në Kana).
/  dashiir baba,

Miku i ynë Ever, që merret me tregëti nè Kairo, m'a solli 
këto dite letrën t' ënde të fundit. E kèndova me kujdes këtë 
letër e, me qënë1 se kishte ca gjëra me rëndësi té m'adhe, e 
gjeta t'arësyeshme që t'i a jap Rabin-it Amos, i cili dhe ky e 
lëçiti me një vemendje të veçantë. Me një herë pra me tha, se 
aspak nuk pranon mendimin t'ënd, sipas té cilit Messia do tè 
çfaqet me një lavdi e një fame të madhe e të përherëshme; 
bile më porositi qé të pyes, si e shpjegon ti profetili e Isaiut, 
ne tè cilèn Messia paràqitet si «njeriu i hìdherimevet»; gjithastu-' 
më ngarkoi tè të pyes, çmendim ke per fjalèt profetike tè Da- 
niel-it, qè fiet per fundin tragjik tè Messiut: «Dhe pas tè 62 
javet i Hrismuari do tè humbasè, pa u-gjetur nonjè faj tek ay». 
Për veç këtyre Rabin-i të lutet që të liogaritësh mire kohën e 
caktuar prëj Daniel-it, e cita përmendej në këtë profetiti «Dhe 
mëso e kupto, që prej daljes s' urdhërit per rindërtimin e Jeru- 
saiem-it gjer nè i Hrismuari Udhëzonjës janë javë 7 dhe javë 62».

Rabin-i Amos tashi më në fund u-bind plotèsisht, se prò- 
feti i Jordan-it eshtë Messia vetë dhe ësht' i mendirnit se shu- 
mica nuk besojnë jo për tjatër gjë, po për të vetmen arësye, 
se erdhi në botë i përulur, i dobësuar nga krcshma, dhe plot 
me hidhërime e melankoli. Po ësht kjo arësye e forfè, që t’ i 
mbyliim sytë perpara profetlve të qarta? A ësht shum'e vësh- 
tirë të shohim një ditë që kjo përuiësi të kthehet në një lar- 
tësi e një lavdi të jashtëzakonëshme?

Në letrën e më parëshme, baba, më shkruanje se atëhere 
vetëm do të besonja në profetili’ e ri, kur ky do t'a provonte 
hyjnin' e tij rne mrekullira e me ngjarje sipërnatyrore. Mëso 
pra tashi se filloi të bëjë çudira, e mrekuilija e parë u-bë në 
Kana të Galilesë, të cilën e panë shumë njerës dhe e trumbe- 
tojnë në të gjithë anët. Neve na e njoftoi këtë turekulli të pa- 
besuar Joan-i, kushëriri i Marisë dhe nxënësi i profeti!, me anën 
e një Ietre, në të cilën fjaië për fjalë shkruan këto :

nla-KvP'
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«Kur arriva ne Nazaret, gjeta përpara shumë njerëz, të ci- 
iët shkonin në shtëpi t’ Iisuit, për të parë profetin e ri.

— Cili është ky profet i ri? pyeta një nga këta, dyke le
ne të kuptohet se unë nuk dinja fare nga këto gjëra.

—* Ësht' ay q’u-pagëzua prej Joan Pagëzorit në lumë, m’u 
përgjegj.

— Thonë se eshtë Messia, shtoi një tjetër.
Midis popullit që po shtyhej, vura re dhe disa Levitë, një

nga të cilët, dyke dashur të tronditë besimin e popullit për
Mcssian, foli, kështu : j

— Me të vërtet habitem shumë, bijt e mij të dashur, me 
mendimin e gabuar, që kini për Messian e s'kam dyshim se 
ky gabim rrjedh vetëm e vetëm nga paditurija. Nuk kini dë- 
gjuar vallë, se profetët t’ anë të hirëshëm kanë thënë se' Messia- 
vjen nga Vithleem-i dhe jo nga Nazaret-i? Pse pra bëni aqë 
zhurmë retti personitdë Jisuit, sa po që ky është prej Nazaret-i?

Unë kur pashë se argumenti i Levitit u-duk i fortë dhe 
zuri të kthejë mendimet e shumicës së dëgjonjësvet, hipa mbë 
një vënd më të lartër dhe u thash me zë të fortë, se Jisui qu-
het Nazoreu, sepse banon këtu, po ay u-lind në Vithleem.

— Duam prova të vërteta e zyrtare, bërtet atëhere Leviti 
i zcmëruar.

— Fjalët e këtij janë krejt të vërteta, përgjigjet me zë të 
lartër një plakë nga turma; jam dhe unë nga Nazareti dhe dij 
fare mire, Iisui nuk u-lind . kétu, po në Vithleem, ku e ëma, 
— q' ishte atëhere shtatëzënë — erdhi të rregjistrohet si pas 
urdhërit zyrtar. Mbaj mënd bile se e gjeta udhës, kur kthehe- 
she me foshnjën mbë krahë. Këtë gjë, përveç meje, e dijnë dhe 
shumë nga njerëzit që ndodhen këtu tashi. Prandaj pra thashë, 
se zotënija që foli përpara nesh, tha të vërtetën pèrsa i përket 
litidjes së lisuit.

Fjalët e kësaj piake, të cilën unë nuk e njojta fare, vërte- 
tuan ato që thashë për lindjen e lisuit; e përkundrazi gënjesht- 
raf e Levitit i nxuarnë në shesh,. aqë sa ky nga turpi e previ 
bisedimin e me një herë u-largua nga turma.

Së këtejmi vajta në shtëpin e lisuit; është më tepër një 
kësollë e vobekët, e cila ngjitur ka një puntori të vogël, ku 
punon për të nxjerrë bukën. Të të thom të vërtetën, Rabin’ i
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im i dashur, edhe unë hyra né dyshim, kur pashë vobekësin’ e 
madhe t’atij rreth të cil.it sillen fjalët e syt’ e profetëvet, e pat- 
riarkëvet dhe e popullit t' onë të tërë; thashë pra me vehten 
t’ ime '■!'si është e mundur të jet aqë i vobekët dhe i ulët Mes
sia i Israel-it dhe i biri i Perendisë? Po këto mendime të liga 
me një herë m’*u çduknë dhe besimi tek Ay-m'u forcua edhe 
më shumë, kur solla nder mënd ngjarjet e Jordan-it, q’i pashë 
me syt’ e mija dhe i dëgjova me veshët e mija. Çdukja e këtyre 
dyshimevet u-bë akoma m' e shpejtë, sa1 po hyra në shtëpin’ e 
profetit dhe e dëgjova predikimin e tij; rtë personin e tij s’ pa- 
shë tjatër gjë, përveç se Messian. Birin e dashur të Perendisë.

Më zgjati me- një herë dorën e më priti me shumë dà- 
shuri; në dhomë pashë pesë burra që rrinin aty e që po dë- 
gjonin me verejtje të madhe fjalët e Jisuit, i cili dyke m 'i re- 
komanduar tha: Ja dhe shokë të tjerë, q' e lanë botëti për f  et- 
dhur pas meje. Midis këtyrevet ishin miku i im Andrea, i cili 
kishte sjellë dhe të vëllanë Simonin, q' u-quajt prej Iisuit Petro. 
Të dy të tjerët ishin dy miq, Filipi e Nathanail-i, q'u-bënë të 
dy nxënës besnikë të Messiut. I pesti ishte im vëlla Jakob-i, të 
cititi Jisui e mori nga buza e liqenit kur po peshkonte. Gjitha- 
shtu ndodhej aty dhe e ëma Iisuit e cita shëkonte me një dhëmbje 
të veçantë birin e saj të vlefshëm dhe po dëgjonte dhe kjo pre- 
dikimet e tij.

Të nesërmen bashkë me vëllan Jakob shkuam në Tiberiadë, 
që të bisedonim me atin t ’ onë, se kush do të zinte vëndin 
t' onë, tashi që* u-bëmë pasonjës të Jisuit. Në kohën e mesditës 
kaloi andejë Jisui, dyke shkuar për në Kana të Galilesë; kur na 
pa, na thirri pranë tij, e neve vrapuam tek ay pa vonesë, dyke 
braktisur punën e atit t' onë. Aty në Kana ishin ftuar në një 
dasmë, e Iisui pranoi ftesën e po drejtohej aty i shoqëruar prej 
s' ëmës e prej disa nxënësvet të tij. Kur arritmë në shtëpin’ e 
nuses, na pritnë me gëzim të madh e me nderime të veçanta. 
Aty e gjetmë dhe Elisabet-ën, nënën e Joanit Pagëzor.

Pas pak filloi ceremonija e dasmës, e në mbarim të saj 
u-shtrua një tryezë madhështore, në të cilën muarnë pjesë tërë 
të ftuarit. Vera ishte porositur në Damaskë, po nga shkaku i 
vonimit të karvanit nuk kishte arrirë, perveç se vetëm gjysma 
e sasisë së porositur. Po kjo në një kohë të shkurtër mbaroi, 
dhe ishte nevojë e domosdoshme të gjendej verë tjetër; mirë 
po karvani që sillte verën, nuk dukej asgjëkundi. Atëhere pra 
nëna e Jisuit i afrohet të Birit dhe me zë të ulët i thotë.në 
vesh :

— Nuk ka verë.
iisui u-kthye me një herë nga e ëma dhe me një ëmbëlsi 

të përzjerë me dashuri e respekt, i thotë s'ëmës:
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— Nuk ka erdhur akoma koha, që t' i tregoj botës Hyj- 
ninë t ' ime, dyke bërë mërekuHira. Po me qënë se ti, nëna ime, 
ke këtë dëshirë, detyrohem të bindem e te bëj ashtu siç dë- 
shiron ti.

Iisui, me të thënë këto fjalë, del n' obor dhe i porosit 
sherbëtorët t1 i mbushin të ■ gjashtë stomnat me ujë nga çezma 
q' ishte aty n’ obor. Shërbëtorët zbatuan me një herë porosin’ e 
Iisuit, i mbushnë stomnat me ujë dhe, sipas një urdheri të 
dytë të i shpunë ato në qelar e i dorëzuan kujdestarit ë trye- 
zavet. Po o çudi ! nga stomnat dolli një vere e kuqe si gjak, 
q'dshte shumë m' e mirë nga vera tjatër. Kujdestari, i habitur 
me kalitetin e verës, i thotë dhëndërrit, që po mérrej me rre- 
guliimin e tryezës :

— Unë, o i dashur, nga prova ime dij, se zakonisht nëpër
dasmat e nëpër gostitë në fillim serviret vera e mirë, e më
pas mund të përdoret edhe kalitet m' i dobët; po ne këtu Ire-
mi vepruar fare ndryshe: më parë d.m.th. përdormë verën më 
të dobët, e tashi në fund po servirim këtë verë këtu, q' është 
shum' e mirë dhë m' e zgjedhur. Si ngjavi kjo valle? As njefi 
nuk mundi të zgjidhë kët myster, gjer sa erdhën aty sherbëto- 
rët dhe u treguan ngjarjen e vërtete. Mërekullija me një herë 
u-përhap si nife në tërë të ftuarit, të cilët plot me habitje e me
kùreshti e lanë tryezën dhe duallnë n' oborr, për të pare me
syt’ e tyre profetin, që kishte bërë këtë mërekulli. Mirë po Iisui 
nc këtë kohë ishte larguar me vrap nga, shtëpija dhe kishte 
shkuar në shtëpi bashkë me t' ëmën e me nxënësit e tij.

Ja pra mërekullija e parë e lisuit, e cila m' a forcoi besi- 
min që kisha për atë dhe më bëri të besoj pa as një dyshim, 
se ay me të vërtet është Messia i premtuar,i Hrizmuari i Israel-itt».

Nga tërë këto, baba, sa do i v shtirë që të jesh në te 
besnarit, shtrëngohesh, më duket, të besosh se lisui ka të pak- 
tën fuqinë çudibërëse të profetit Uia, i cili, siç e di, e mbushi 
me vaj stomnën e asaj së vesë së vobektë në Sarepta.

Mërekullija në fjalë u-përhap dhe këtu, e, sikundër më 
thoshte Rabin-i Amos, shkakëtoi një turbullim të madh midis 
Levitëvet, të cilët nga ky shkak zunë të studijojnë me kujdes 
të madh profetile, që bëjnë fjalë për Messian.

Pres mendimet e përshtypjet e tua sa më parë
Të përqafoj me mali 
Bija e jote e bindur 
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