
SHKURT 2007                        NGJALLJA 1
 NGJALLJA
Nr. 2 (169) Viti XVI i botimit         SHKURT 2007                                                                  Çmimi 20 lekë

Një ditë para ceremonisë, ndërsa udhëtoi
drejt Korçës, ishte një moment mjaft mbresë-
lënës pritja që iu bë Kryepiskopit. Në vitet e
para, ishte bërë si traditë pritja e tij që larg
qytetit. Edhe kësaj radhe, shumë makina, me
dhjetëra besimtarë, i kishin dalë përpara që në
Pogradec, duke krijuar një atmosferë sa të
ngrohtë dhe mallëngjyese. Të nësërmen në
mëngjes, 18 janar, dita nisi me Liturgjinë Hyjnore
në kishën e Shën Thanasit, që u drejtua nga
Kryepiskopi dhe Hirësi Joani, me pjesëmarrjen
e shumë besimtarëve.

Në mesditë u bë dorëzimi i titullit, në një
ceremoni të organizuar nga bashkia në bashkë-
punim me Mitropolinë e Korçës, në kinemanë
e qytetit. Fortlumtuaria e Tij u prit me një atmos-
ferë festive, me këngë e valle, nga pjesëmarrësit
në ceremoni, por edhe nga shumë besimtarë.

Në ceremoni ishin të pranishëm kryetari i
bashkisë z. Robert Damo, prefektja e qarkut
znj. Elfrida Zefi, përfaqësues të tjerë të pushtetit
vendor, të partive politike, të komuniteteve
fetare, intelektualë të njohur të qytetit (ishin ata
nismëtarë për dhënien e këtij titulli) etj.

Këshilli bashkiak i qytetit të Korçës i dorë-
zoi Fortlumturisë së Tij, Kryepiskopit Anastas
titullin “Qytetar nderi” me motivacionin: “Për
merita të shquara në ringjalljen e madhe të
Orthodhoksisë, si dhe ngritjen e mjaft institu-
cioneve fetare në qytetin e Korçës”,

“Prof. dr. Anastasi është ai që solli pranve-
rën e vërtetë në ringjalljen e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Është ai që e ngriti
atë nga gërmadhat. Ai që ngriti Sinodin e Shenjtë
me hirotonisjen e episkopëve të tjerë…”, - tha
ndër të tjera kryetari i bashkisë. Pasi përmendi
disa nga veprat e Kryepiskopit Anastas në
Mitropolinë e Korçës si edhe rolin që ka luajtur
dhe luan Kryepiskopi Anastas në këtë dioqezë
për bashkëjetesën dhe tolerancën fetare, ai
njoftoi të pranishmit në sallë se me vendim të
qeverisë ambientet e Muzeut të Artit në Korçë
do të kalojnë nën administrimin e Kishës Ortho-
dhokse.

Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani, pasi bëri
një përmbledhje të jetës dhe veprës së Krye-
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“Në Korçë kam gjetur gjithmonë mikpritjen, përkushtimin dhe fuqi ripërtëritëse”

(vijon në faqen 2)

Eshtë në nderin e figurës së madhe që
nderojmë dhe njëkohësisht të këtij auditori të
zgjedhur të përcjell mesazhet e qeverisë shqip-
tare për vlerësimin e veprës apostolike të
Kryepiskopit, prof.dr. Anastas Janullatosit.
Nëpërmjet dhënies edhe të dy sihariqeve, të
konfirmuara në mënyrë zyrtare nga ministrat
përkatës: të mbështetjes financiare për tran-
sferimin e muzeut të artit mesjetar, për të mun-
dësuar kthimin e katedrales “Burimi Jetëdhë-
nës” në identitet.

Ndaj përfitoj nga rasti të drejtoj një fjalë falë-
nderimi për praninë sot në Korçë të apostullit
të ditëve tona, Fortlumturisë së Tij, Kryepisko-
pit Anastas. E nderojnë sot kultura, qytetaria,
vizioni demokratik korçar.

Mbështetësi dhe drejtuesi i misionarizmit,
duke përcjellë mesazhin se “ne mundet” dhe
jo se ne “duhet të bëjmë diçka”, vë theksin
tek vazhdimësia dhe besimi i prekshëm, pse
jo dhe tek mrekullitë, si ajo në Kishën Ortho-
dhokse Autoqefale të Shqipërisë, që dëshmo-
het nga puna dhe vepra e Anastas Janullatosit.

Ndihmesa prej akademiku në fushën e misio-
logjisë shprehet me botimet e shumta dalë nga

pena e tij. Ai ka zgjedhur të jetojë dhe ndajë
përpjekjet misionare në vende të ndryshme në
botë, pavarësisht nga origjina e tyre.

Me jetën dhe veprën e tij kupton sa e rëndë-
sishme është dhe se çdo të thotë “Perëndi më
jep fjalën dhe unë do ta gdhend atë tek njerëzit”.

Vitet “90 e vendosin atë përballë një sfide
tjetër, atë të ringjalljes së Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë, sfidë e cila mblodhi
së bashku të gjitha pjesët e jetës së tij, për të
realizuar një mrekulli tjetër ringjalljeje.

Ardhja e tij ringjalli besimin tek njerëzit, me
qëllimin  e dhënies së shpresës, besimit në vetve-
te dhe të iniciativës dhe zgjidhjes së nevojave
të tyre, duke dëshmuar dashuri, shërbim dhe
solidaritet.

Qytetaria korçare, nëpërmjet këshillit bashkiak,
duke i akorduar titullin qytetar nderi vlerëson
kontributin shumëdimensional që ka dhënë dhe
jep prof. dr. Anastas Janullatos me veprën dhe
jetën e tij, ndërsa merr atë që vepra e tij e madhe
apostolike jep.

- Njoftohet mbështetja e shtetit për kthimin në identitet të katedrales së Burimit Jetëdhënës -

Nga fjala përshëndetëse e prefektes
znj. Elfrida Zefi

Kryepiskopi
Anastas
pritet me
shumë
ngrohtësi
përpara
sallës
ku u bë
dorëzimi
i titullit
“Qytetar
nderi”.
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piskopit në përfundim tha:
“Rindërtimi i kishës ortho-
dhokse në qytetin e Kor-
çës, në të gjitha aspektet e
saj, ka si arkitekt Krye-
piskopin Anastas”

Në vazhdim, kryetari i
bashkisë së Korçës, z. Ro-
bert Damo, nën shoqëri-
min e duartrokitjeve të zgja-
tura i dorëzoi titullin Krye-
piskopit Anastas.

Kryepiskopi Anastas, i
emocionuar tha: “Me gjithë
zemër dëshiroj të shpreh
falënderimet e mia të sin-
qerta ndaj jush dhe anëta-
rëve të nderuar të Këshillit
Bashkiak për vendimin
unanim dhe fisnik, duke më
dhënë titullin ‘Qytetar nderi’
i Korçës”.

Duke i dorëzuar krye-
tarit të bashkisë si dhuratë
një shandan të argjendtë në
shenjë simboli të kësaj dite,
Kryepiskopi Anastas tha:
“Ju jap këtë dhuratë që në
ditë të vështira “kur nuk ka
energji”, keni rastin të ndri-
çoheni. Është një llamba-
dhe e thjeshtë, një llam-

Është një meritë e
qytetarisë korçare që në-
përmjet kërkesës për
dhënie të titullit: “Qytetar
nderi” Kryepiskopit
Anastas, shprehu mirë-
njohjen ndaj këtij perso-
naliteti dhe humanisti të
madh. Gjithashtu ishte në
nderin e Këshillit Bashki-
ak të qytetit të Korçës që
aprovoi kërkesën e qyte-
tarisë korçare. Të njo-
hësh kontribute, të jesh
mirënjohës për njerëzit,
të cilët na kanë ndihmuar
në kohë shumë të vështi-
ra, të falënderosh bami-
rësit është një vlerë e
madhe. Një komunitet i
tillë është një komunitet i
qytetëruar dhe që ka një
të ardhme. Korça, e cila
ka qenë gjithmonë një
pioniere në shumë drejti-
me të jetës shqiptare si, në
arsim, kulturë dhe në
punë, edhe në këtë rast u
tregua përsëri një pioni-
ere, duke njohur kontri-
butin e jashtëzakonshëm

badhe Pashke, duke pasur
si simbol bashkimin”.

Prefektja znj. Elfrida
Zefi duke përcjellë mesa-
zhet e qeverisë shqiptare
ndër të tjera tha: “E vlerë-
sojmë shumë veprën apos-
tolike të Kryepiskopit
Anastas. Nëpërmjet dy laj-
meve të mira të konfir-
muara në mënyrë zyrtare
nga ministrat përkatës
mbështetjen financiare të
transferimit të Muzeut të
Artit Mesjetar për të mun-
dësuar kthimin e Kate-
drales “Burimi Jetëdhënës”
në identitet.” Ajo dha më tej
një vlerësim të lartë për
jetën dhe veprën e Krye-
piskopit Anastas

Në fund, për të pranish-
mit u shtrua një drekë në
restorantin e godinës poli-
funksionale “Shën Gjergji”
të Kishës, e cila kaloi në një
atmosferë të ngrohtë dhe
miqësore të shoqëruar me
këngë, muzikë qytetare
korçare dhe kishtare nga të
rinj muzikantë dhe artistë.

                     Julia Pjetri

Ndihem qytetar i Kor-
çës jo nga dita e sotme,
por që nga viti 1991, kur
erdha për herë të parë në
këtë qytet. Shpesh në këto
vite kam qenë në qytete të
ndryshme të Shqipërisë
dhe aty kam deklaruar se
“jam një korçar i vogël”.
Unë jetova gjatë këtyre
viteve duke marrë pjesë
në të gjitha sprovat, dhi-
mbjet dhe gëzimin e këtij
populli dhe bashkë me li-
derët e tjerë të dashur fe-
tarë, ne u përpoqëm që të
kontribuonim në bashk-
ezistencën dhe harmo-
ninë fetare në vend, në
zhvillimin e vetë vendit
me Fjalën e Perëndisë.

Shpeshherë, duke ma-
rrë iniciativa që ishin pa-
rarojë në fusha të shën-
detit, të arsimit dhe të për-
kujdesit shoqëror të zhvi-
llimit dhe të kulturës. Në
Korçë kam gjetur gjith-
monë mikpritjen, për-
kushtimin dhe fuqi ripër-
tëritëse. Keni nderin të
keni njerëz me të vërtetë
të talentuar. Dua t’ju uroj
nga thellësia e zemrës
sime shëndet dhe urtësi
shpirtërore, por edhe du-
rim që ju të vazhdoni të
realizoni planet tuaja për
Korçën tonë të dashur, e
bekuar nga Zoti. Perën-
dia le të na ndihmojë të
gjithëve ne për të vazh-
duar me iniciativa kriju-
ese përpjekjen tonë që ta
bëjmë Korçën një qytet të
bukur, ku të sundojë har-
monia ndërfetare, përpa-
rimi, solidariteti, dashu-
ria dhe shpresa. Edhe
njëherë falënderime nga
një korçar i ri.

që ka dhënë Kryepiskopi
Anastas për vendin tonë
në përgjithësi dhe Korçën
në veçanti, sepse të them
të drejtën unë nuk njoh
njeri tjetër gjatë këtyre
16 viteve që të ketë bërë
kaq shumë për këtë vend,
sa Kryepiskopi Anastas
dhe të mos ketë marrë
pothuajse asgjë. Prandaj
dua të falënderoj të gjithë
nismëtarët si dhe Këshi-
llin Bashkiak të qytetit të
Korçës, sepse duke
nderuar figurën e Krye-
piskopit Anastas dhe
duke njohur publikisht
kontributin e Tij, ata
nderuan veten dhe qyte-
tin e tyre. Ata dëshmuan
se Korça mbetet një qytet
i kulturuar, mirënjohës
dhe me një ndjenjë të ma-
dhe qytetarie, që jo vetëm
ka lindur njerëz dhe ba-
mirës të mëdhenj, por
edhe i nderon, i respekton
dhe i çmon ata”.

Nga fjala e Hirësi
JoanitNga fjala falënderuese

e Kryepiskopit Anastas

“Në Korçë kam gjetur gjithmonë
mikpritjen, përkushtimin

dhe fuqi ripërtëritëse”

“...Të jesh mirënjohës për njerëzit,
të cilët na kanë ndihmuar në kohë
shumë të vështira, të falënderosh
bamirësit, është një vlerë e madhe.”

Ndihem
qytetar

i Korçës...

Gjatë Liturgjisë Hyjnore në Shën Thanas

Një foto me pjesëmarrësit në drekën e rastit



SHKURT 2007                        NGJALLJA 3

Një mjedis i vogël, por një
bekim i madh për të rinjtë

orthodhoksë që banojnë në Qytetin
Studenti është qendra e re, e beku-
ar më 14 janar 2007 nga Kryepi-
skopi Anastas. Ajo kishte nisur
veprimtarinë një vit më parë, kur
nisën shërbesat, takimet shpirtëro-
re të ditës së martë, bisedat biblike
të së mërkurës, trajnimet dhe për-
gatitjet për pagëzim etj. Pas një viti
punë dhe përkushtim, përveç akti-
viteteve shpirtërore, kulturore e argë-
tuese (funksionon nga ora 900-2100),
ajo ka gjithashtu edhe  një sallë të
re kompjuterash dhe një bibliotekë,
duke u kthyer në një vend takimi
me Perëndinë dhe njohje me njëri-
tjetrin për dhjetëra studentë, bano-
rë të kësaj qyteze.

Shërbesa e Ajazmës, e cila kry-
het gjatë çdo fillimi të një vepre, u
celebrua nga Kryepiskopi Anastas
dhe Episkop Andoni, në prani të
shumë studentëve. Më tej Kryepi-
skopi vizitoi mjediset e qendrës dhe
zhvilloi një bisedë me të pranishmit

“Ju jeni një brez i privuar. Njohja
që keni rreth besimit është e kufi-
zuar. Jeni ende në stadet e para të
besimit dhe fakti që dimë disa gjëra
rreth Dhiatës së Re dhe Dhiatës
së Vjetër nuk mjafton. Keni shumë
gjëra për të mësuar rreth besimit.
I gjithë personaliteti i njeriut është
i hapur para Hirit të Perëndisë, nuk
është çështje intelekti. Në besim
keni përpara një oqean të madh.
Këto pak gjëra që keni përgjegjësi
t’i ndani me të tjerët. Rinia është
një grupim që duhet të marrë për-
gjegjësi edhe në këtë moshë. Mos
e shuani këtë besim të paktë” -
theksoi Kryepiskopi gjatë bisedës.

Ai  premtoi se shumë shpejt do
të ketë edhe një vend paraklisi si
edhe do të jetë një qendër e hapur
edhe për aktivitetet me fëmijët. Du-
ke iu përgjigjur pyetjeve të studen-
tëve, Kryepiskopi tha se rinia shqip-
tare përballet me një krizë vlerash.

“Nga vitet 90’ e deri sot filloi një
periudhë e re për vendin. Ju keni
avantazhin që të shikoni se Shqipë-
ria është në zhvillim e sipër. Ju ndo-
dheni në një çast historik dhe duhet
të jepni ndihmesën tuaj. Shumë janë
ata që flasin rreth lirisë, por liria

s’mund të ekzistojë nëse s’ka për-
gjegjësi dhe ideale. Brenda besimit
të krishterë theksohet liria, por që
kjo liri të japë fryte, duhet të frymë-
zohet nga dashuria. Në këtë drej-
tim, besimi i krishterë është i pazë-
vendësueshëm. Ky besim jep she-
mbuj si mund të realizohen këto
gjëra. Krishti është shembulli i
përsosur i dashurisë”.

Në fund të bisedës, Kryepiskopi
i uroi studentët për një vit të bekuar
duke marrë në konsideratë të ve-
çantë për këtë vit edhe përballjen
me gjërat e vogla. Gjërat e vogla
shpeshherë na pengojnë nga për-
pjekjet që duam të ndërmarrim.
Kur ka çështje të vogla, të cilat
shpesh krijojnë vështirësi në marrë-
dhëniet tona, çdo herë t’i përballoj-
më me zemër të madhe. Ai u bëri
thirrje të rinjve të kenë kujdes nga
gjërat e vogla, sepse shpeshherë
shkaktojnë probleme të mëdha.

Qendra Studentore e Kishës i ka
filluar veprimtaritë e saj që prej vitit
1994 dhe vazhdon edhe sot t’u
shërbejë të rinjve me ushqimin shpi-
rtëror dhe kulturën e besimit të
krishterë orthodhoks.

Elena Krakulli

Në një atmosferë lutëse dhe
dashurie vëllazërore u krye

Liturgjia e parë Hyjnore në Para-
klisin e ri të Tre Hierarkëve, në In-
stitutin Profesional “Frymë dashu-
rie” në Tiranë. Më 30 janar, ditën
e kremtimit të shenjtorëve mbrojtës
të arsimit, mes shumë studentëve
dhe stafit pedagogjik të Institutit
ishte i pranishëm edhe Kryepiskopi
Anastas.

“Duhet të përpiqemi për dijen e
lartë dhe në të njëjtën kohë duhet
të jemi njerëz të dashurisë që të
transmetojmë diellin e drejtësisë.
Prandaj ne kryem Liturgjinë e parë
Hyjnore në Paraklisin e Tre Hie-
rarkëve dhe uroj të jeni në një nivel
të lartë shpirtëror dhe arsimor në
çdo kohë.” - tha në fjalën përshë-
ndetëse Kryepiskopi.

Më tej, Fortlumturia e Tij nënvi-
zoi, se këta shenjtorë janë bashkë-
kohorë edhe për Shqipërinë. Prania
e tyre kishte ndikim edhe në vendin
tonë që në shekullin e katërt.
Shenjtorët nuk bëjnë pjesë në një
kohë të ndryshme, por janë të ba-
shkuar me Perëndinë dhe me hirin
e dashurisë që kanë mbeten mbroj-
tësit e gjithë bijve të tyre. Ata ishin
dhe mbeten pararojë e dijes dhe të
gjitha njohuritë e tyre i vendosën
në shërbim të njerëzve të thjeshtë.
Ata treguan dashuri të veçantë për
të rinjtë, të sëmurët ose të përndje-
kurit. Ata njohën vetë Perëndinë, i
Cili është dashuria e mishëruar.

“Përpiquni që t’i keni këta she-
njtorë si shembujt tuaj dhe përpa-
roni në njohje të reja shkencore.
Ajo që i bën njerëzit të jenë të vyer

dhe bashkëkohorë është që ta pë-
rdorin këtë dije për të gjithë shoqë-
rinë dhe në mënyrë të veçantë për
ata që janë të privuar”- tha Krye-
piskopi.

Duke uruar gjithë personelin e
shkollës dhe të gjithë studentët,
Kryepiskopi Anastas u bëri thirrje
që të ndërtojnë bërthamën që lidh
dashurinë, njohurinë dhe besimin.
Ky institut duhet të jetë në pararojë
të këtyre vlerave.

Instituti i Formimit Profesional
“Frymë Dashurie” u krijua në vitin
2000 dhe ka një profil të mirëfilltë
profesional në fusha dhe shkenca
të ndryshme. Ai ofron mundësinë
e arsimimit pas mbarimit të shko-
llës së mesme, duke pasur si qëllim
një vend pune të suksesshëm.

Bekohet qendra studentore e Kishës sonë në Qytetin Studenti

       Liturgjia e parë Hyjnore në Paraklisin e Tre Hierarkëve

Një dhuratë më shumë për Institutin “Frymë Dashurie”

(Vijon në faqen 4)
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Studimet në Institut zgjatin 2 vjet dhe bëjnë të mundur
përgatitjen dhe afirmimin e një brezi të ri profe-
sionistësh me njohuri bashkëkohore. Së shpejti në këtë

Një dhuratë më
shumë për Institutin
“Frymë Dashurie”

vend do të nisin edhe veprimtaritë e shumta shpir-
tërore dhe kulturore me studentët e Institutit dhe të
rinjtë e të rejat e zonës përreth.

Isidor Koti

(Vijon nga faqja 3)

Gjatë muajit dhjetor u
shpërndanë ndihma të shu-
mta si veshmbathje, ush-
qime dhe ndihmë monetare
në rreth 850 persona nevoj-
tarë, si jetimë, të varfër, të
pastreh, të sëmurë, të mo-
shuar (azile e shtëpi), lypsa,
të burgosur etj. Shpenzimet
për këto ndihma arritën
635.467 lekë. Shpërndarja
e dhuratave u bë në për-
shtatje me nevojat e veça-
nta të gjithsecilit duke për-
gatitur pako mikse me vesh-
mbathje, ushqime, ëmbëlsi-
ra dhe një mesazh urimi me
rastin e Krishtlindjeve nga
Fortlumturia e Tij, Kryepi-
skopi Anastas.Gjatë këtij
muaji disa donatorë të huaj
dhuruan 203.500 lekë dhe
një pjesë e kësaj ndihme u
përdor në ndihmë të perso-
nave me aftësi të kufizuara.
Një kontribut të madh për
grumbullimin e fondeve dha
komuniteti besimtar në ki-
shën e Ungjillëzimit, ku u
mblodhën gjithsej 108.790
lekë nga arka për të varfrit
dhe kanistra në hyrje të Ki-
shës dhe nga kisha e Shën
Prokopit u siguruan 31.550

Aktivitete të Lidhjes së Grave Orthodhokse  të Tiranës
në periudhën e  Krishtlindjeve

Me dhimbje të madhe
përjetuam ndërrimin e jetës
të motrës sonë të dashur
Fania Ziku, e cila u nda prej
nesh më 15 dhjetor 2006.
Nënë Fania ishte pjesëtare
e Grupit të Grave Vullneta-
re të Kishës që në vitin
1993.

Gjatë gjithë kohës ajo
punoi me shumë përkushtim
dhe vetëmohim në shërbim
të njerëzve nevojtarë. Në

Ndahet prej nesh motra jonë më Krishtin, Fania Ziku

lekë. Ndihmë të veçantë
për këtë shtresë dhe për të
burgosurit dha Kryepiskopi
Anastas. Zyra Diakonia
Agapes dhuroi 100 pako
me lodra dhe ëmbëlsira, të
cilat u shpërndanë në pjesën
më të madhe në fëmijët e
varfër dhe jetimë që erdhën
në Kishë me nënat e tyre
për të kërkuar ndihmë. Di-
tën e kolendrave shpërnda-
më disa pako të tjera me lo-
dra në qendrën e fëmijëve
të braktisur prej baballa-
rëve dhe 30 të tjera i dhuru-
am në fëmijët jetimë të
shkollës 9-vjeçare "Vasil
Shanto" Tiranë.

Ndihma ushqimore u
dhuruan edhe në qytetet
Laç, Cërrik e Gramsh ku u
shpërndanë gjithsej 70 pako
me ushqime (vaj, sheqer,
makarona).

Ditën e kolendrave shpër-
ndamë një pako simbolike
me rastin e Krishtlindjeve
në 27 nënat dhe 33 të mo-
shuar azilantë.

Para dhe mbas Krishtli-
ndjeve bëmë vizita të shum-
ta në të sëmurë, të paralizuar
dhe nëna e pleq në azile.

vitet e para kur mungonin
ambientet ajo përdori shtë-
pinë e saj si magazinë për
të futur të gjitha ndihmat që
vinin nga Greqia dhe pastaj
ndaheshin me makinë në-
për familjet e varfra. Nënë
Fania nuk u lodh për 10 vjet
me radhë të vizitojë jetimët
dhe nevojtarët në kohë me
shi, të ftohtë, vapë por për-
kundrazi ajo ndihej e gëzuar
dhe e lumtur se i shërbente

vëllezërve dhe motrave më
Krishtin.

Nga besimi që gratë e
grupit kishin tek ajo, e zgjo-
dhën anëtare të komisionit
të hapjes së arkave të ndih-
mave për të varfrit. Të gji-
thë besimtarët do ta kujtojnë
nënë Fanien me shumë da-
shuri, nderim dhe mall.

Rajmonda Shqevi

Çast nga Liturgjia Hyjnore në paraklisin e Institutit

Nga
veprimtaritë

e grave
orthodhokse
në ndihmë të

njrëzve në
nevojë
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Lindi më 1296 në Konstandino-
pojë nga senatori tepër i shquar Kon-
standin Pallamai, njeri i lutjes, dhe
Kalia. Në moshën shtatëvjeçare
mbeti jetim dhe e mori në mbrojtje
perandor Androniku II (1282-1328).

Studioi filozofi, por shpejt iu
kthye “Theologjisë Mistike”, duke
e zhgënjyer mbretin, i cili po i para-
caktonte grada.

Theolipti, episkop i Filadelfisë e
futi në të fshehtat e “lutjes mendo-
re”, “lutjes së Jisuit”. Në moshën
njëzetvjeçare bindi nënën e tij dhe
vëllezërit e tij që të murgëronin së
bashku me të në Traki.

Më pas u ushtrua afër Vatopedit
të Malit të Shenjtë, nën drejtimin e
eremitit Nikodhim, më andej në La-
vrën e Madhe, dhe më vonë u bë
përsëri eremit.

Për arsye të inkursioneve turke
shkon në Selanik (1325). Në vitin
1326, tashmë prift, qëndron në Ski-
tin e Pararendësit në Verja të Ma-

Grigor Pallamai
qedonisë, në perëndim të Selanikut,
ku jeton pothuajse i mbyllur.

Për shkak të invazionit serb
shkon përsëri në Athos (1331). Zgji-
dhet igumen i Manastirit të Esfig-
menut (1335), por duke qenë i ser-
të shkakton reagime dhe tërhiqet.

Tani shfaqen Varlaam Kalabre-
zi, Grigor Akindhini, Niqifor Grigo-
rai me besim të dyshimtë dhe fi-
llojnë “konfliktet isikastike” (d.m.th.
në lidhje me “qetësinë”) njëzete-
pesëvjeçare për sa i përket “ve-
primtarive hyjnore të pakrijuara”
dhe “dritës së pakrijuar”. Përpiqet
me gojë dhe me shkrim në Selanik
dhe në kryeqytet, në Konstandino-
pojë. Në kontradiktat theologjike
ngatërrohen dhe kaoset politike:
Përleshja për kalimin e fronit.

Oshënarin e dënoi një sinod i
vitit 1344, ndërsa i japin të drejtë
ato të viteve 1341, 1347, 1351. Bur-
goset (1343–1346), veçse më 1347
hirotoniset kryepiskop i Selanikut.
Por për arsye politike vendoset
mbas një dyvjeçari.

Duke udhëtuar me një mision
paqësor zihet rob nga turqit dhe
bashkëbisedon me theologë mysli-
manë. Lirohet me paratë e të tjerë-
ve dhe kthehet në selinë e tij (1355),
ku edhe fjeti (14. 11. 1359). Lipsani
i tij nderohet në kishën e tij atje. U
njoh shenjt shpejt (1368), festohet
dhe më 14 nëntor.

Ruhen një tërësi fjalimesh shu-
më të çmuara, letrash, dispencash
- dogmatike dhe asketike të “Pre-
dikuesit të dritës” dhe çudibërësit
rigjallërues shumë të shquar të
theologjisë.

Me origjinë nga fshati i Ama-
sisë së Pondit, në jug të Detit të
Zi, u mobilizua në kohën e Maksi-
mianit (286-305) si “tiron”, latinisht
= ushtar i ri.

Ishte i krishterë i fshehtë, veç-
se në një rast e deklaroi besimin e
tij, pasi me eksperiment ishte bi-
ndur se ishte dëshirë Perëndie që
të martirizohej.

I dhanë afat që të mendohej
më me pjekuri, por ai dogji tempu-
llin e perëndeshës Rea! Pohoi me
gjakftohtësi, dhe u dënua me vde-
kje nga uria. Ndërkaq në burg iu
shfaq dhe i jepte guxim Krishti,
dhe më pas engjëjt.

Kur premtimet për grada nuk i
bënin përshtypje, e varën me
kokën poshtë dhe e çorën me do-
reza hekuri. E dorëzoi frymën në
mes të zjarrit, i cili duke u kurbë-
zuar nuk e cënoi trupin e tij.

I pari që i thuri lavdërim ishte
pothuajse bashkëkohësi i tij, shën
Grigori i Nisës (10 janar).

Tri nga mrekullitë e tij mbas
vdekjes:

I prekur nga vajtimet e një ve-
jushe shpresëtare, rrëmbeu me ka-
lë birin e saj të vetëm të zënë rob,
nga mesi i agarinejve, dhe e solli
në kishën e tij, ndërsa besimtarët
dëgjonin trokun e kalit.

Një ushtarak mori, gjoja për
bekim, një shpatë të çmuar që
ishte dedikuar shenjtit nga një
koleg i tij, por u verbua derisa u
pendua dhe e ktheu; por u pendua
dhe e vodhi përsëri, kështu që u
verbua përsëri dhe e riktheu duke
shtuar shumë monedha, atëherë
përfundimisht.

Dhe kjo e sotmja shumë e
njohur “mrekullia e grurit”: Julian

Nga të kremtet e Kreshmëve të Mëdha

Theodhor Tironi
(mrekullia e grurit)

Paravati (361-363) për t’u ndyrë
të krishterët gjatë kësaj kreshme,
urdhëroi fshehurazi që të shiteshin
në tregun e Konstandinopojës,
vetëm ushqime të spërkatura me
gjak sakrifikimesh. Martiri i madh
u shfaq dhe ia zbuloi patriarkut
Evdhoksiu; le të ndante ushqim të
përkohshëm dhe të lehtë për t’u
gjendur, grurë të zier - “koliva” i
thonin në vendin që ishte trupi i tij,
në Efthaita të Amasisë, në Azinë e
Vogël. Kështu hapi i pashpresë doli
bosh, meqenëse ushqimet e ndo-
tura u kalbën të papërdorura. Ko-
livat u bënë një temë e dashur e
folklorit.

Disa janë të mendimit se jeta e
Stratillatit me të njëjtin emër (8
shkurt) përbën një variant të Tiro-
nit, kujtimi i të cilit kryesisht festo-
het më 17 shkurt.

Theodhor, greqisht = dhuratë
e Perëndisë.

Adresat e faqeve në Internet dhe ajo
e E-mailit, të Kishës Orthodhokse Autoqefale

të Shqipërisë, janë:
Internet: www.orthodoxalbania.org

E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org

• Si rregull, gjatë saj nuk hahet
mish, peshk, bulmet, vezë.
• Peshk hahet vetëm më 25 Mars,
e kremtja e Ungjillëzimit dhe në
të Dielën e Dafinave.
• Lejohet ngrënia e “frutave të
detit”.
• Kur është e mundur kreshma
mbahet pa ngrënë vaj ditët e
javës (ose të paktën të premteve
dhe të mërkurave), ndërsa të

shtunave dhe të dielave përdoret
gjithmonë vaji (me përjashtim të
së Shtunës së Madhe).
• Verë pihet vetëm të shtunave
dhe të dielave.
• Kushdo që ka probleme
shëndetësore apo të tjera, që
nuk e lejojnë ta mbajë
kreshmën, duhet të bisedojë me
atin shpirtëror.

Për Kreshmën e Pashkëve duhet të dimë se:
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Nga trashëgimia orthodhokse

Kisha jonë është e vetëdijshme
për kultivimin e  frymës së toleran-
cës dhe të bashkëjetesës fetare në
vend, duke kontribuar gjithmonë si
pjesëmarrëse aktive në këtë pro-
ces. Këtë vit, një aktivitet i tillë u
organizua më 18 janar, në qendrën
e re shpirtërore e arsimore   “Tha-
vor”, nga Kisha Orthodhokse

Autoqefale e Shqipërisë, e cila u
angazhua me seriozitet për mba-
rëvajtjen e programit. Me pjesëma-
rrjen dhe mbështetjen e tyre, edhe
përfaqësuesit e Komunitetit Kato-
lik dhe të Bashkësisë së Kishave
Evangjeliste harmonizuan ambie-
ntin e dashurisë së vëllezërve të kri-
shterë për njëri-tjetrin.

Takimi nisi dhe përfundoi me
biseda shpirtërore, njohje me njëri-
tjetrin, si edhe prezantim të veprim-
tarive të shumta të Kishës sonë,
përshëndetje të përzemërta dhe
miqësi të reja, të cilat janë “sythet”
e fryteve të ardhshme. Kjo është
edhe shprehje e ringritjes së komu-
niteteve në një fazë të re sprovash,

 Takimi mes të krishterëve, shprehje e dashurisë për Perëndinë dhe njëri-tjetrin

Në këtë material do të japim disa të dhëna nga hulumtimet fizike
dhe historike për shpellën, të cilën populli vendës e quan “shpella e
kaurrit”, që ndodhet pranë fshatit Levrushkë, në zonën e liqenit të
Komanit.

Ishte insistimi dashamirës i të dy profesorëve të historisë nga Puka,
Mustafa Mehmeti e Skënder Guri, që i falënderojmë me shumë respekt,
të cilët e shihnin me shumë interes studimin e kësaj shpelle, si një gjurmë
e fuqishme e periudhës bizantine në Shqipëri, dhe që bënë të mundur
organizimin e një ekspedite me qëllim studimin e kësaj shpelle asketësh.

Për të vajtur tek shpella është e lehtë, pasi transporti ujor bën që të
shkosh mjaft afër me mjete lundruese nëpër liqen. Po kështu distanca
deri tek diga e Komanit është e shkurtër, vetëm 10 minuta me moto-
barkë, por ngjitja në shpellë ka vështirësi.

Në hyrje të shpellës duken qartë muret mbajtës dhe mbrojtës, si
dhe muret ndarës të mjediseve të ndryshme, të cilat përbënin zonat
funksionale të kësaj qendre asketësh. Në të shikohen hapësira të mbu-
luara me qemer guri, muratura të fuqishme, si dhe dyer lidhëse. Më tej
ambienti kryesor i madh është i krijuar në brendësi të shpellës. Shpella
është e gjatë rreth 20 m dhe ka një shtrirje dyplanëshe, ku mbas një
kalimi të ngushtë në fund të saj dhe duke u ngjitur në disa shkallare
natyrore, ajo ndryshon drejtim dhe ngjitet sipër në një hapësirë tjetër,
nga ku del në një ballkonadë. Kjo ballkonadë del disa metra mbi hyrjen
kryesore të shpellës dhe përpara saj shfaqet liqeni i Komanit si dhe fa-

GJURMË TË SHPELLAVE ASKETIKE BIZANTINE MBI  LIQENIN E KOMANIT
qja e malit përballë, që vendësit e quanin “Murga”. Aty ndodhen disa
stane e kopshte të vogla, të cilët ishin pronë e këtyre murgjve. Vetë
Murga lidhej me shpellën me një urë druri me këmbë prej guri, të
cilën lumi i Gominës e ka shkatërruar plotësisht.

Studiuesi kroat Milan Shuflaj, në librin “Shqiptarët e Serbët” thotë
se: “Kufiri politik i Perandorisë Bizantine me atë Romake kalonte nga
Tivari në bërrylin e Drinit dhe merrte në veri drejt Danubit”. Shpella
për të cilën flasim ndodhet pikërisht fare pranë bërrylit të Drinit.

Dihet se pas ndarjes së Perandorisë Romake sulmet barbare
shkatërruan Perëndimin, por nuk lanë pa prekur skajin perëndimor të
Bizantit. Po kështu rol mjaft të madh patën sulmet sllave nga Lindja,
që vazhduan një kohë të gjatë dhe patën pasoja të mëdha historike.
Pikërisht, për të ruajtur kufijtë e vet politikë Bizanti ndërtoi në periudhën
e shekujve të VI-XI -të shumë fortesa ushtarake të tipit kështjellë.

Po të bisedosh me banorët e sotëm të Levrushkut pohojnë edhe
emërtime interesante të shkëmbinjve, rrugëve, trojeve, që nuk dihet
që kur janë vënë. Kështu në hyrje të kanionit të Gominës, ku ndodhet
shpella, gjendet guri i Solomonit. Askush nuk është në gjendje të na
sqarojë se nga e mori këtë emër. Është shumë interesante se populli
i Levrushkut edhe sot flet me krenari për muret e shpellës së “kaurrit”,
ruan me fanatizëm varrezat e “kaurrit”, që janë në mes të fshatit, si
dhe kishën e Shën e Premtes që ndodhet pranë tyre.

Lartësia e shpellës është 220 m mbi nivelin e detit. Ajo sot ndodhet
vetëm 10 m mbi nivelin e pasqyrës se ujërave të liqenit të Komanit.
Dikur këtu lumi i Gominës, që është degë e majtë e Drinit, formonte
një kanion të ngushtë e të thellë rreth 100m, me shpate tepër të pjerrëta
e me gjerësi vetëm 2 deri 20m. Ndaj, para ndërtimit të Hidrocentralit
të Komanit ishte tepër e vështirë hyrja në shpellë.

Gërmimet duhet të bëhen edhe për të zbuluar tunelin, që sipas
banorëve vendës, lidhte shpellën me pjesën lindore të malit, me gjatësi
mbi 200 m, e që përdorej si dalje e fshehtë e saj në afërsi të fshatit
Levrushk. Thuhet se brenda këtij tuneli murgjit patën ndërtuar një
furrë gëlqereje, që perdorej si mjet lidhës për muret e shpellës. Ndoshta
zbulimi i këtij tuneli do të na ndihmojë të hedhim më shumë dritë edhe
mbi vetë manastirin e shpellës.

Si konkluzion mund të themi se, duke u bazuar në të dhënat historike
të hulumtuara, zona Koman - Pukë, të cilën kemi marrë në shqyrtim,
përbën një bazë të fuqishme informacioni arkitektonik dhe historik të
lulëzimit dhe shtrirjes së Perandorisë Bizantine.

Largohemi nga kjo shpellë asketësh duke marrë mbresa shumë të
fuqishme, të cilat të impenjojnë për hulumtime të mëtejshme në këtë
zonë dhe pse jo krijimin e një spektri historik, i cili do të plotësonte më
së miri boshllëqet dhe informacionet e vakëta që trashëgimia kulturore
e Shqipërisë si dhe ajo botërore ka për këtë trevë.

Përgatiti: Ark.restaurator Joan Stratobërdha

e cila na vë si detyrë forcimin dhe
përsëritjen e përpjekjeve për të
promovuar marrëdhëniet e mira që
kanë qenë të pranishme gjithmonë,
si edhe dialogun e bashkëpunimin
mes nesh, për të rritur rolin e komu-
niteteve fetare në shoqërinë shqip-
tare.

Pamje e hyrjes kryesore të shpellës,
lart djathtas pamje e brendshme
dhe poshtë djathtas detaje nga muret
ekzistuese të manastirit.
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Instituti i Përgatitjes Profesionale, i cili prej katër
vjetësh funksionon në Gjirokastër, këtë vit u
transferua në Kompleksin madhështor dhe
bashkëkohor arsimor “Emmaous”. Është një hap i
rëndësishëm që do ta shndërrojë këtë institucion
në një qendër që do ndikojë ndjeshëm në gjallërimin
e veprimtarive arsimore dhe kulturore përtej
procesit thjesht mësimor.

Godina mbi 3500 metra katrorë është një
kompleks që plotëson të gjitha kushtet për qëllimin
të cilit do t’i shërbejë. Bëhet fjalë për kompleksin
arsimor më modern në të gjithë vendin.

Sivjet Instituti i Përgatitjes Profesionale ka për
synim të vet edhe tri degë të reja në objekt direkt
teknik: për instalime hidraulike, instalime elektrike
dhe mekanikë automjetesh.

Traditave të shumta të Beratit,
iu shtua dhe festa e Tre Hierarkë-
ve. Tre Arkondët e famshëm, Shën
Vasili i Madh, Grigor Theologu dhe
Joan Gojarti njihen kudo në të gji-
thë botën e krishterë dhe veçanë-
risht në atë orthodhokse si mbrojtës
dhe ndriçues të arsimit, të mësues-
ve, pedagogëve, nxënësve, studen-
tëve etj. I nisur nga ky fakt, Krye-
bariu i dioqezës së Beratit, Vlorës,
Kaninës dhe gjithë Myzeqesë, Im-
zot Ignati organizoi në mjediset e
hotel “Tomorri” një takim në të cilin
ishin të ftuar nga tre përfaqësues
të shkollave të mesme dhe 9-vjeça-
re të Beratit, (gjithsej 21 shkolla),
si dhe një përfaqësi nga Drejtoria
Arsimore e qytetit, të cilën e krye-
sonte drejtori i këtij institucioni. Në
takim morën pjesë rreth 70 mësues
dhe mësuese ku mes të tjerëve
veçojmë dhe përfaqësuesit e shko-
llës së mesme medrese “Vexhi
Buharaja”, si dhe përfaqësuesit e
shkollës fillore romanokatolike
“Motrat Filipini”.

Programin e hapën fëmijët e
katekizmit, të cilët me shumë për-
zemërsi përshëndetën Imzot Igna-
tin si iniciatorin e këtij takimi si edhe
gjithë mësuesit e pranishëm që me
shumë dashuri dhe durim kanë nxje-
rrë në jetë dhjetëra breza nxënësish.

Fjalimin e rastit e mbajti Imzot
Ignati, i cili ndër të tjera theksoi:
“Sa shumë munden të ndryshojnë
të rinjtë e vendit tonë, nëse do të
përpiqen për të zbatuar këshillat e
vlefshme të Hierarkëve Ekumeni-
kë, mbrojtës, përkrahës dhe ndriçu-
es të arsimit. Të tre Hierarkët ishin
njerëz me shumë fuqi, me shumë
entuziazëm dhe me një punë tepër
komplekse. Shpeshherë linin tribu-
nën dhe penën për të qetësuar dhi-
mbjen e të sëmurit, për të ushqyer
të uriturin, për të mbrojtur njeriun
që i ishte mohuar e drejta. Gëzim i
tyre ishte gëzimi i të tjerëve dhe
jeta e tyre ishte ndihma dhe përkra-
hja e nevojtarëve”.

Që të tre këta edukatorë të shkël-
qyer, qysh në moshë të re, iu përve-
shën me zell të madh studimit dhe
përvetësimit të njohurive për t’u
bërë dijetarë në fushat përkatëse.

Kremtohet festa e Tre Hierarkëve në Berat

Duke pasur etje të  pashuar për di-
turi, ata pa u lodhur vizituan dhe
studiuan  në qendrat më të rëndësi-
shme arsimore e shkencore të she-
kullit të katërt si: në Bizant, në Qe-
sari të Kapadokisë, në Antioki të

Sirisë, në Athinë etj. Ata karakteri-
zoheshin në jetë si njerëz me moral
të lartë, me vullnet të paepur, me
sjellje të virtytshme në shërbim të
Zotit, duke u bërë në këtë mënyrë

(vijon në faqen 8)

“Së pari të veprosh dhe pastaj të edukosh”
Kriteri i tyre në jetë dhe

në veprimtari ishte parimi
pedagogjik “Së pari të ve-
prosh dhe pastaj të edu-
kosh”. Ndonëse jetuan në
një periudhë krize shpi-
rtërore dhe shthurjeje sho-
qërore, e shndërruan, atë
periudhë me jetën dhe bë-
mat e tyre, në shekull të
artë. Me gjithë ngarkesën
e madhe të veprimtarisë
baritore, gjenin kohë të
përshtatshme për t’iu ku-
shtuar punës me rininë.
Shën Joan Gojarti thotë:
“Të gjitha lihen mënjanë,
përveç kujdesit për rininë”.
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 miq midis tyre dhe sidomos miq të
rinisë. Kriteri i tyre në jetë dhe në
veprimtari ishte parimi pedagogjik
“Së pari të veprosh dhe pastaj të
edukosh”. Ndonëse jetuan në një
periudhë krize shpirtërore dhe
shthurjeje shoqërore, e shndërruan,
atë periudhë me jetën dhe bëmat e
tyre, në shekull të artë. Me gjithë
ngarkesën e madhe të veprimtarisë
baritore, gjenin kohë të përshtat-
shme për t’iu kushtuar punës me ri-
ninë. Shën Joan Gojarti thotë: “Të
gjitha lihen mënjanë, përveç kujde-
sit për rininë”.

Shën Vasili i Madh na këshillon:
“Jeta e rinisë është e bashkëlidhur
 me një shumicë të këqijash”. Shën
Grigor Theologu, duke folur për
shumë të rinj të Athinës, nga përvo-
ja e tij si bashkëstudent, por edhe
si pedagog thekson: “sulmohen nga
mania e sofistikës”

  Shën Joan Gojarti shton: “Kur
rinisë i mungon kujdesi i të rriturve
dhe nuk ka ideale  të larta dhe
mbetet pa punë, zhytet në mëkate
dhe bëhet më e rrezikshme se
egërsira”. Shën Vasili i Madh ka
botuar një studim të shquar që iu
kushtohet problemeve të rinisë me
titull: “Si  do të jetë e dobishme le-
tërsia greke”. Në këtë studim ai u
jep këshilla të vyera pedagogjike të
rinjve që nisin rrugën e jetës dhe
themelojnë godinën e tyre shpirtë-
rore, të përparojnë me të vërtetë
dhe të arrijnë lumturinë e përjet-
shme. U interesua personalisht që

të ketë në Qesari të Kapadokisë,
në atdheun e tij, një stadium për t’u
ushtruar të rinjtë dhe që t’i shma-
ngen jetës së shthurur, këshilla këto
që tingëllojnë aq aktuale dhe në
ditët e sotme. Por dhe Joan Gojarti
u përqendrua shpeshherë në pro-
blemet e të rinjve, të cilët, si sot,
dhe atëherë kishin vështirësitë dhe
kundërshtimet e tyre. Prandaj, për-
veç ligjëratave të tilla “për edukimin
e fëmijëve”, nëpërmjet të cilave
këshillonte prindërit si t’i edukonin
ata, vazhdimisht në fjalimet e tij
raportonte për të rinjtë. Qortonte
me takt pedagogjik sjelljet e gabu-
ara të rinisë së asaj kohe, duke e
nxitur për një jetë, të hijshme, të
pastër dhe të shenjtë. Ftonte tërë
besimtarët duke u thënë: “Lutjuni

të gjithë së bashku Perëndisë për
rininë, dhe madje, për rininë besim-
tare që, me hirin e Tij, të bëjnë një
jetë të mirë për të fituar një pleqëri
të mbarë”.

Më tej, Hirësi Ignati iu tha ar-
simtarëve se këshillat dhe porositë
e Tre Hierarkëve të lartpërmendur,
krahas literaturës pedagogjike, psi-
kologjike dhe edukative të autorëve
të shquar shqiptarë, do të jenë të
vlefshme në punën tuaj mësimore-
edukative. Duke u bazuar në she-
mbullin e Tre Hierarkëve, arsimta-
rët do të thellohen në studime dhe
në specializime për ngritjen pro-
fesionale që të pajisin nxënësit me
njohuri të sakta bashkëkohore.

Periudha e Kreshmës së Madhe është koha e përgatitjes për festën
e Ngjalljes së Krishtit. Ajo është simboli i gjallë i tërë jetës së njeriut,
jetë që do të përmbushet në ngjalljen e tij prej së vdekurish me Krishtin.
Ajo është një kohë për të rigjallëruar devotshmërinë: me lutje, agjërim
e lëmosha. Eshtë një kohë pendese, një rigjallërim real i mendjes,
zemrës dhe veprave tona, sipas Krishtit dhe mësimeve të tij. Eshtë
një kohë, para së gjithash, e kthimit tonë drejt porosive të mëdha, për
të dashur Perëndinë dhe të afërmit.

Në Kishën Orthodhokse Kreshma e Madhe nuk është një kohë zie
dhe trishtimi. Por, përkundrazi, është një kohë ngazëllimi dhe pastrimi.
Ne jemi thirrur “për të lyer kryet” dhe për “të larë fytyrën, siç lajmë

NGJALLJA

Kryeredaktor: Thoma Dhima

Adresa:
Kryepiskopata Orthodhokse,

 Rruga e Kavajës, Nr. 151
Tiranë

Tel: (042) 34-117, 35-095.
Fax: 32-109

Shtypur në shtypshkronjën
“Ngjallja”

Organ i Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë

 Del nën kujdesin
e Këshillit Botues

Themelues:
Kryepiskopi Anastas

 

Kreshma e Madhe
edhe shpirtrat”. Himni i parë në shërbesën e parë të Kreshmëve të
Mëdha e jep tonin e periudhës:

Le ta fillojmë Kreshmën me gëzim... le të agjërojmë prej pasio-
neve ashtu siç agjërojmë prej të ngrënit, të dëfrehemi në fjalët
e mira të Frymës, që të mund të shikojmë pësimin e shenjtë të
Krishtit Perëndisë tonë dhe Pashkën e tij të shenjtë, duke u
gëzuar shpirtërisht.

Hiri yt u ngrit mbi ne, o Zot, ndriçimi i shpirtrave tanë u shfaq;
ja, tani është koha e pranueshme; ja, tani është koha e pendimit
(Himne të Mbrëmësores).

Kremtohet festa e Tre Hierarkëve në Berat
(vijon nga faqja 7)

  Pas fjalimit të Imzot Ignatit,
fjalën e morën mësues të ndry-
shëm, të cilët me shumë përzemërsi
falënderuan Hirësinë e Tij për
iniciativën e marrë si dhe theksuan
rolin që ka besimi në edukimin e
fëmijëve. Disa prej tyre kujtuan rë-
ndësinë e mësimit fetar që për një
periudhë të gjatë kohe ishte dhënë
si lëndë e veçantë nëpër shkollat
publike, apo prindërit e tyre të cilët
me aq urtësi dhe dashuri ndaj Zotit
i merrnin prej dore dhe i mësonin
t’i faleshin Perëndisë nëpër Kisha.

Joan Qako
Korrespondent i Mitropolisë

së Beratit
Nga takimi me mësues të Beratit, me rastin e festës

së Tre Hierarkëve
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Cili është qëllimi i ekzistencës
individuale, apo cila është arsyeja
që ekziston gjithësia, janë pyetje që
duhet të ngrihen në çdo shpirt e
mendje njerëzore, sepse kjo është
pyetja kryesore e jetës. Një jetë që
të jetë e plotë duhet të ketë patjetër
një qëllim, sepse pa të jeta humbet
vetë jetën, duke u kthyer në një jetë
të kotë. Është njësoj si një udhëtim,
që nëse nuk ka një destinacion
përfundimtar, ai fillon e bëhet i
lodhshëm, i mërzitshëm dhe i kotë.

TEMPULLI DHE QËLLIMI I EKZISTENCËS

Nga Hirësia e Tij,
Mitropoliti i Korçës JOANI

Jeta e njeriut është me të vërtetë
një udhëtim dhe udhëtimi presu-
pozon se ka një destinacion përfu-
ndimtar. Vlerat universale të njerë-
zimit janë formuar pikërisht nga
ideja e destinacionit të tij përfu-
ndimtar dhe nga përmbushja e këtij
destinacioni. Ato janë konsoliduar
nga përgjigjet që çdo qytetërim i ka
dhënë qëllimit të ekzistencës, duke
e bërë njeriun që të kuptojë se ek-
zistenca e tij është përtej thjesht
gjallesës. Jeta e tij është një udhë-
tim dhe një kërkim. Koha dhe ha-
pësira janë korniza e përmbushjes
së ekzistencës së tij, por qëllimi i
ekzistencës është për ta kapërcyer
kohën dhe hapësirën: njeriu është
një qenie transhendentale. Ia vlen
të përmendet thënia e Pompeit të
Madh se të jetosh nuk është e rë-
ndësishme, por të udhëtosh është,
që do të thotë se nëse jeta nuk
është një udhëtim, por është vetëm

thjesht një gjallim, atëherë ajo është
një jetë e gjymtuar. Pa këtë dimen-
sion të jetës vlerat e saj do të humb-
nin kuptimin dhe dalëngadalë do të
thaheshin, duke e bërë njeriun të
humbë jo vetëm qëllimin e ekzisten-
cës, por edhe njerishmërinë e tij.

Fatkeqësisht, ne jetojmë sot në
një kohë kur njeriu e ka humbur
nocionin e qëllimit të ekzistencës.
Nga të gjitha qytetërimet që kanë
ekzistuar në historinë botërore ve-
tëm ky i sotmi nuk ka më një përgji-
gje për pyetjen bazike të jetës. Qy-
tetërimet e mëparshme në forma
të ndryshme i përgjigjeshin kësaj
pyetjeje. Madje ato ishin formuar
nga mënyra sesi i përgjigjeshin
kësaj pyetjeje. Ndërsa sot ne jemi
para një fakti tronditës. Duke mos
pasur përgjigje rreth kësaj pyetjeje
jeta jonë po çoroditet dhe duke u
çoroditur po gjymtohet dhe, nëse
ne nuk kemi më as pyetje, do të

thotë që ne po humbasim humani-
tetin tonë, thelbin e asaj që e bën
njeriun njeri.

Sepse, tragjikisht, jo vetëm që
nuk ka më përgjigje për këto çë-
shtje, por shihet që as nuk ka më
pyetje për këto. Pyetja për qëllimin
e ekzistencës së njeriut sa po vjen
e po rrallohet. Gjithmonë e më pak
njerëz i drejtojnë vetes këtë pyetje.
Nëse ne nuk do të kemi më këtë
pyetje, për qëllimin e ekzistencës
sonë, atëherë si do kemi një përgji-
gje? Përgjigjja është e domosdo-
shme për ekzistencën e njeriut dhe
për përmbushjen e kësaj ekzisten-
ce. Ajo nuk është thjesht një shpje-
gim teorik për të kënaqur intelektin
njerëzor, por është një ndihmesë e
domosdoshme për ta ndihmuar
njeriun që të përmbushë këtë qëllim
ekzistence. Dimensioni i saj është
një dimension ontologjik, pa të dëm-
tohet vetë qenia. Prandaj përgjigjja
ndaj kësaj pyetjeje ishte bazike.
Tempulli i çdo besimi apo qytetërimi
ishte për t’i dhënë përgjigje këtyre
pyetjeve. Madje ai nuk ishte thjesht
vetëm për t’i dhënë njeriut kuptimin
e tij të vërtetë të ekzistencës, por

Që në orët e para të mëngjesit
të ditës së hënë, dt. 22.0.07, be-
simtarë të shumtë ishin mbledhur
në Kishën “Ungjillëzimi i Perë-
ndilindëses” në Tiranë, për të
marrë pjesë në Liturgjinë Hyjnore
në kujtim të Apostull Timotheut e
Shën Anastas Persianit. Liturgjia
Hyjnore kryesohej nga Kryepi-
skopi Anastas. Bashkëmeshonin
Hirësi Ignati, Hirësi Andoni,
Hirësi Nikolla dhe klerikë të tjerë.

Në përfundim të meshës,
duke iu drejtuar Kryepiskopit
Anastas, Hirësi Ignati tha:

“Emri juaj i nderuar është i li-
dhur me emrin e shenjtorit, dësh-
morit që kremtojmë dhe që po lu-
sim ju dhe ne, sepse Anastas do
të thotë të ngriturit nga të rënët.
Ishim të rënë dhe Z. Krisht me ngja-
lljen e Tij na griti dhe na ngjiti në
qiejt. Por edhe Kisha e Shqipërisë
ishte e rrëzuar. Me ardhjen Tuaj
si i zgjedhuri i Perëndisë kjo Kishë
dhe ndoshta mënyra të tilla përsë-

nga durimi dhe dëshira për t’u
martirizuar e Shën Anastas Per-
sianit…”, tha Kryepiskopi.

Pas meshës, paradite dhe pas-
dite, qindra besimtarë erdhën në
Kryepiskopatën e Shenjtë, për të
uruar “Për shumë vjet, o Krye-
zot!” Kryepiskopin Anastas.

riten që të mos harrojmë mirënjoh-
jen tonë ndaj Perëndisë së pari e
pastaj ndaj Jush, të dërguarit të Pe-
rëndisë. Në ditët e emrit të krishterët
orthodhoksë, falënderojmë Perën-
dinë, por njëkohësisht falënderojnë
vëllezërit e motrat më Krishtin për
urimet që shkëmbejnë, që lidhin më
shumë njerëzit me njëri-tjetrin”.

Në fjalën e Tij Kryepiskopi
falënderoi klerikët dhe të gjithë be-
simtarët, vëllezër dhe motra më
Krishtin, për mbështetjen dhe ndih-
mën që i kanë dhënë në punën e tij
gjatë kësaj kohe. “Le të lutemi që
Zoti të na falë diçka nga zelli apo-
stolik që pati Apostull Timotheu që
lusim dhe festojmë sot dhe diçka

Ditë për të falënderuar Perëndinë...

(vijon në faqen 10)

Korresp. i gazetës “Ngjallja”

...Sot ne jemi para një fakti tronditës. Duke mos pasur
përgjigje rreth kësaj pyetjeje jeta jonë po çoroditet dhe duke
u çoroditur po gjymtohet dhe, nëse ne nuk kemi më as pyetje,
do të thotë që ne po humbasim humanitetin tonë, thelbin e
asaj që e bën njeriun njeri.
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Kalendari
i Liturgjive Hyjnore,

MARS 2007
2 E Premte † Hierod.
Theodhoti. Isihi senator.
Oshdg. Eftalia.
(II e Akathistit)
3 E shtunë † Dësh. Eftropi,
Kleoniku, Vasilisku.
Hierod. Theodhoriti.

4 E DIEL † II KRESHMËS
(Grigor Pallamai).
Gjerasimi në Jordan.
7 E Mërkurë † Hierod.
Efremi, Vasileu, Evgjeni etj.
Osh. Pavli i thjeshtë.
9 E Premte † * Të 40
dësh. e Sebastisë (Melitoni
etj.). (III e Akathistit)
10 E Shtunë † Dësh.
Kodrati. Anastasia patricia.
Dësh. i ri Mihaili.

11 E DIEL † III KRESHMËS
(Falja e Kryqit). Sofroni i
Jerusalemit.
14 E Mërkurë † Osh.
Benedikti. Omol. Efksimi i
Lampsakës.
16 E Premte † Dësh.
Savini, Juliani. Osh.
Kristodhuli e Anuni. (IV e
Akathistit)
17 E shtunë † Osh. Aleksi,
njeriu i Perëndisë. Dësh.
Marini.

18 E DIEL † IV KRESHMËS
(Joani i Shkallës). Qirili i
Jerusalemit.
21 E Mërkurë † Omol.
Jakovi. Dësh. Filimoni e
Domnini. Osh. Serapioni.
23 E Premte † Dësh.
Nikoni dhe 199 nxënësit e
tij. (Akathisti i plotë)
24 E shtunë † Hierod.
Artemoni. Partheni i Kon/
pojës.

25 E DIEL † V KRESHMËS
(Maria e Egjiptit).
Ungjillëzimi i Hyjlindëses.
28 E Mërkurë † Ap.
Herodioni nga 70-t. Osh.
Ilarioni i ri. Stefani
çudibërës.
30 E Premte † Osh. Joani i
Shkallës. Hierod. Zaharia.
Pr. Joadhi.
31 E shtunë † Ngjallja e
Llazarit. Omol. Akaqi.
Inocenti i Moskës.

ishte edhe vendi ku njeriu mund ta
përmbushte këtë qëllim, për ta bërë
atë një qenie të plotë, një qenie
transhendentale dhe për ta kthyer
atë nga një homo animalis në
homo humanus.

* * *
Gjatë zhvillimit të qytetërimeve

të ndryshme dhe të zhvillimit të
mendimit njerëzor mund të themi
se ka pasur tri rryma kryesore në
lidhje me qëllimin e ekzistencës së
njeriut dhe të universit. Ndër to dy
i japin njeriut një përgjigje për
qëllimin e ekzistencës së tij dhe të
universit, ndërsa e treta jo.

E para, filozofia e vjetër antike,
e cila shikonte një harmoni në tërë
universin, ndonëse për atë universi
(e tëra) ishte mbi individin, sepse
pjesa (në kuptimin tonë njeriu) ishte
për hir të së tërës. “Ti harron se
krijimi nuk është për përfitimin tënd:
ti ekziston për hir të universit.”
Njeriu ishte vetëm një pjesë e
universit dhe pesha e këtij universi
e shtypte njeriun në ekzistencën e
tij. Ky lloj vizioni e çonte njeriun
lehtësisht në dëshpërim dhe në
anonimat. Nga një vizion i tillë ishte
i pashmangshëm stoicizmi apo
hedonizmi, dy anët e ndryshme të
së njëjtës medalje.

Ndërsa pikëpamja fetare në
përgjithësi dhe sidomos ajo biblike
në veçanti i jep më përparësi nje-
riut: bota është krijuar për hir të tij.
Kjo pikëpamje jo vetëm që i jep
njeriut një qëllim të ekzistencës së
tij dhe të universit, por i jep atij edhe
një përgjegjësi për përmbushjen e
ekzistencës së tij. Në këtë mënyrë
ajo e vendoste njeriun në pozicionin
optimal të qenies: në atë transhen-
dentale.

Linja e tretë, materializmi, duke
përjashtuar ekzistencën e një inteli-
gjencie në formimin dhe drejtimin
e universit, e përjashton në vetvete
ekzistencën e një qëllimi. Për
njeriun e sotëm, jo vetëm që bota
nuk është për hir të tij, por as ai
për hir të botës. Për atë, fatkeqë-
sisht, universi nuk ka ndonjë qëllim.
Sepse nëse nuk do të kishte një ar-
sye në krijimin e universit atëherë
si do të kishte një qëllim në jetë?
Ja si shprehet një ateist i madh, por
fatmirësisht i sinqertë. “Pyetja,

‘Kush është qëllimi i jetës njerë-
zore?’ është bërë shumë herë;
kurrë nuk ka marrë ndonjë për-
gjigje të kënaqshme... Kështu,
përsëri, vetëm feja është në gje-
ndje t’i përgjigjet pyetjes së që-
llimit të jetës. Vështirë se do të
ishte gabim të konkludoje, se
ideja e një qëllimi në jetë qën-
dron apo bie me sistemin fetar.”
Duke rënë ky si stem fetar, çdo
njeri me një logjikë normale do të
mendonte, në një mënyrë të natyr-
shme, se nuk ka më një qëllim në
jetë. Vetëm feja, e cila e shikon je-
tën si një udhëtim drejt një desti-
nacioni përfundimtar, mund t’i japë
njeriut një qëllim në ekzistencën e
tij dhe nëse humbet feja, atëherë
humbet edhe destinacioni përfu-

ndimtar. Duke humbur destinacioni
përfundimtar ka humbur edhe që-
llimi i ekzistencës dhe kështu ka hu-
mbur edhe vetë jeta e njeriut. Nëse
nuk ka një qëllim, atëherë nuk ka
më as edhe një të vërtetë dhe gjith-
çka mund të bëhet qëllim dhe e
vërtetë. Dhe pikërisht është kjo që
ka krijuar tërë këtë konfuzion men-
dor dhe moral në botën e sotme.
Çfarë mund të bëjë një njeri i cili
nuk beson në një destinacion për-
fundimtar të tij? Jeta e tij dalë-
ngadalë do të humbasë të gjitha vle-
rat e krijuara, të cilat janë bazuar
në qëllimin e ekzistencës njerëzore
dhe si pasojë do të degradohet ve-
tëm në nivelin e gjallesës. Duke hu-
mbur qëllimin e ekzistencës njeriu
humbet thelbin e jetës së tij dhe dëm-
ton rëndë, ontologjikisht, qenien e tij.

Humbja e qëllimit të ekzisten-
cës, që vjen si rezultat i humbjes
së fesë, ka pasoja katastrofike për

qeniet njerëzore. Sepse shumë vle-
ra, të cilat e mbajnë akoma shoqëri-
në njerëzore, mendimin dhe etikën
e saj, janë formuar pikërisht nga be-
simi në një destinacion të njeriut dhe
nga një qëllim real në ekzistencën.
Ja si shprehet një tjetër ateist i madh:

“Perëndia nuk ekziston...dhe
ne duhet të përballemi me të gji-
tha konsekuencat e kësaj. Ekzi-
stencialisti i kundërvihet fuqi-
shëm një lloji të etikës sekulare
që do të donte ta hiqte Perëndinë
me koston sa më të vogël... Për-
kundrazi, ekzistencialisti, me-
ndon se është shumë e dhimb-
shme që Perëndia nuk ekziston,
sepse e gjithë mundësia e gjetjes
së vlerave në një qiell të ideve
hiqet së bashku me Atë; nuk
mund të ketë një të Mirë a priori
meqenëse nuk ka një ndërgjegje
të përsosur dhe infinite për ta
menduar atë. Askund nuk është
shkruar se e Mira ekziston, se ne
duhet të jemi të ndershëm, se nuk
duhet të gënjejmë; sepse fakti
është që jemi në një plan ku ka
vetëm njerëz. Dostojevski thotë:
‘Nëse Perëndia nuk ekziston, të
gjitha do të ishin të lejueshme.’
Kjo është vetë pikënisja e ekzi-
stencializmit...dhe si pasojë nje-
riu është i dëshpëruar, sepse as
brenda dhe as jashtë tij, ai nuk
mund të gjejë diçka për t’u ka-
pur... nëse Perëndia nuk ekziston,
ne nuk gjejmë as vlera dhe as ur-
dhërime ku mund të drejtohemi
për ta legjitimuar sjelljen tonë.”

Kështu mund të themi se përku-
fizimi i historisë, kulturës, mendimit
dhe në përgjithësi i gjithë qytetërimit
perëndimor, bërë nga Çesterton, se:
“Paganizmi ishte gjëja më e madhe
në botë dhe Krishterimi ishte më i
madh, dhe gjithçka tjetër më pas
ka qenë krahasueshmërisht e vo-
gël”, është jashtëzakonisht i për-
shtatshëm edhe për mendimin rreth
qëllimit të ekzistencës. Paganizmi
jepte një tablo ku mund të kultivo-
heshin virtyte të mëdha, Krishte-
rimi ishte më i madh sepse jepte
një qëllim të qartë të ekzistencës
dhe mundësinë e arritjes së këtij që-
llimi; dhe gjithçka tjetër më pas ësh-
të realisht më e vogël.

TEMPULLI DHE QËLLIMI I EKZISTENCËS

Vetëm feja, e cila e shikon
jetën si një udhëtim drejt një
destinacioni përfundimtar,
mund t’i japë njeriut një që-
llim në ekzistencën e tij dhe
nëse humbet feja, atëherë
humbet edhe destinacioni
përfundimtar. Duke humbur
destinacioni përfundimtar ka
humbur edhe qëllimi i ekzi-
stencës dhe kështu ka hum-
bur edhe vetë jeta e njeriut.

(Vijon në numrin e ardhshëm)
Marrë nga revista “Tempulli”
Nr. 12, 2007
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Nga bota e krishterë

Uji e gjen pastërtinë e tij kur kalon përmes
filtrit shpirtëror të pendimit. Kështu, kur rrëfe-
hem, e akuzoj veten për çdo të keqe, sepse nuk
ka ndonjë mëkat në botë që nuk e kam bërë
qoftë dhe me mendim në një fije të sekondës.
Të tilla lëvizje të shpirtit zbulojnë qartësisht
gjendjen time të mëkatit. Mëgjithatë, derisa jemi
në jetë kemi mundësi të korrigjohemi. Ungjilli
fillon e mbaron me një thirrje për pendim. Mësi-
mi i asketëve të shenjtë dhe i Etërve të Kishës
tregon se kur njeriu i ofron Perëndisë lutjen e tij
jo si mëkatar, por si i drejtë, ajo nuk ngjitet në
Fronin e Perëndisë, sepse Biri i Perëndisë nuk
erdhi të thërrasë të drejtët (1Jn 1 :8),dhe ata që
ndodhen për pasojë larg së vërtetës, por ata që
njohin mëkatet e tyre. «Ne nuk mund të për-
shkruajmë oqeanin që na ndan nga Parajsa
shpirtërore pa pasur anijen e pendimit drejtuar
nga frika e Perëndisë, dhe pa këta drejtues
oqeani i madh do të na përpijë. Pendimi, është
anija ; frika është timoni; sa për dashurinë, është
porti hyjnor [...] ky është porti drejt të cilit shkoj-
në të gjithë ata që mundohen dhe lodhen për
pendimin; por kur të arrijmë tek dashuria, kemi
mbërritur tek Perëndia.»

Pendimi është pëlhura e fundit e jetës sonë
asketike. Shën Efrem Siriani na ka lënë këtë
lutje të domosdoshme  «vlerësomë të shikoj fajet
e mia». Të shikosh mëkatet e tua është një akt
shpirtëror i një rëndësie themelore për cilindo
që kërkon të shikojë fytyrën e Perëndisë së
Gjallë. Ky akt është veprimi i vetë Perëndisë
tek ne. Të rrallë janë njerëzit që kapin me intu-
itën e zemrës natyrën e vërtetë të mëkatit. Zako-
nisht, ata vendosen në nivelin e moralit njerëzor,
dhe nëse ndonjëherë ngrihen përmbi të, gjithsesi
nuk është e mjaftueshme.

Përmes rrugëve që na lejojnë të njohim mëka-
tet tona, më e rëndësishmja është besimi në
hyjshmërinë e Krishtit ; falë këtij besimi, dashu-
ria e Frymës së Shenjtë zbret tek njeriu. Ai që
njeh nga përvoja e tij zjarrin e shenjtë të Dashu-
risë hyjnore, natyrisht përpiqet të mbetet në këtë
gjendje të bekuar. Nëse ai kryen ndonjë veprim,
ose thjesht ndonjë lëvizje e brendshme që ka
për efekt të dobësojë ndjenjën e dashurisë hyj-
nore, ky pakësim i hirit na zbulon një dhunim
tonin ndaj Drejtësisë hyjnore. Atëherë ai kthehet
drejt Zotit me një lutje të zjarrtë pendimi; falë
kësaj lutjeje, merr faljen. Sa më i madh ka qenë
hiri në orët e vizitave të Shpirtit të Shenjtë, më
i dhimbshëm dhe më i thellë do të jetë pendimi.
Një njeri i tillë jeton para Perëndisë me thjeshtësi
duke e lënë veten të drejtohet nga dashuria dhe
frika e Zotit; ky njeri mund të lartësohet deri në
përsosmërinë e shenjtërimit pa e kuptuar atë.

Një tjetër rrugë për të njohur mëkatin është
që të vendosim veten nën gjykimin e fjalës hyj-
nore. Për një shqyrtim të pastër të gjendjes së
tij të brendshme, shpirti i njeriut bindet që nuk i
zbaton urdhërimet, prandaj dhe pendohet. Që
kjo rrugë ta afrojë me qëllimin e kërkuar, është
e domosdoshme të studiojë  me zell ligjin e Zotit,
sepse «i madh dhe pa fund është ligji yt»
(Ps.118 :96) dhe «sa të thella janë mendimet e
tua o, Zot.» (Ps. 91 :6) Ndërgjegjja dhe intelekti
i njerëzve qëndrojnë në një nivel më inferior
nga urdhërimet, për vetë aftësinë depërtuese
në fushën e Shpirtit. Që të arrijmë në gjendjen
e pendimit duhet të përparojmë në këto dy rrugë:
zemra dhe mendja; më pas, në jetën e përjet-
shme, autentike, ato do të bashkohen dhe do të
formojnë një të vetme. «Perëndia është da-
shuri» (1 Jn. 1 :5) Ai na njeh ne të gjithëve dhe
në Të gjithçka është një. Po ashtu edhe njeriu
duhet të arrijë gjendjen e dashurisë hyjnore, e
cila do të pasohet nga njohja e Perëndisë dhe e
vetes së tij.

Të gjitha përvojat tona tokësore janë të për-
kohshme, por marrëdhëniet tona me Perëndinë
e kapërcejnë kohën. Të lëshuar në hapësirat e
Frymës së përjetshme me një lutje që lind nga
urrejtja për veten, ne lutemi pa e lënë vëmendjen
tonë të rikthehet sërisht tek ne. Në fillim të pen-
dimit tonë dominon hidhërimi, por më pas shohim
të veprojë tek ne energjia e një jete të re e cila
prodhon një transformim të mrekullueshëm të
frymës sonë.[...] Lëvizja e pendimit paraqitet
vetë si zbulimi i Perëndisë së dashurisë. Na
paraqitet gjithmonë e më qartë imazhi i papër-
shkrueshëm, madhështor i Njeriut të lindur para
kohërave. Duke soditur këtë bukuri, fillojmë të
kuptojmë se në çfarë prishje të tmerrshme jemi
katandisur. Dhe ne vuajmë përsëri, por me një
vuajtje e panjohur deri më atëherë. Kjo vuajtje
nuk na gëlltit, por na frymëzon. Tashmë jemi
hedhur në hapësirat hyjnore. Jemi zhytur në habi
për shkak të asaj që po ndodh me ne, e cila po
na tejkalon. Jemi bërë shumë të vegjël, jemi
përulur deri në limitin më ekstrem të opinionit
tonë për veten, por ndërkohë, Zoti vjen të na
përqafojë si Ati i plangprishësit. Frika dhe tur-
bullimi largohen. Perëndia na zbukuron me
dhurata madhështore, ndër më të çmuarat është
dashuria që përmbledh të gjitha. Nga vuajtje në
fillim, pendimi kthehet në gëzim dhe butësi të
dashurisë, dhe dashuria merr një formë të re:
dhembshuri për çdo qenie të privuar nga Drita
hyjnore.

         Arkimandrit Sofron Sakharov
(Material i shkëputur nga libri “Të shikosh Zotin ashtu
si është”)

Përktheu: Eleni Pani

Ungjilli fillon e mbaron
me një thirrje për pendim

22 janar: Patriarku Ekumenik ishte i
ftuar dhe foli para Asamblesë Parla-
mentare të Këshillit të Evropës.

19 janar, Kazakistan. Festimi i Epifanisë
sipas kalendarit julian, në lumin Ishim, në
Astana.

6 ikona të shek. 13-16, iu kthyen Kishës
Orthodhokse të Qipros nga SHBA.
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Me moton “Dhuro gjak, shpëto
 jetë”, të rinjtë orthodhoksë

të kryeqytetit ofruan ndihmën dhe
kontributin e tyre për fëmijët talase-
mikë. Sesioni i dhurimit vullnetar të
gjakut u organizua në qendrën rino-
re orthodhokse “Bethlehem”, më
20 janar, me një pjesëmarrje të gje-
rë të të rinjve dhe të të rejave.

Një javë më parë, dy mjeke të
ardhura nga Kryqi i Kuq Shqiptar
dhanë një informacion paraprak për
procedurën e dhurimit të gjakut.

Në Kishën Orthodhokse dhurimi
vullnetar i gjakut është përsëritur
disa herë, me një pjesëmarrje aktive
të të rinjve. Sesione të tjera të dhu-
rimit të gjakut janë zhvilluar vit për
vit edhe në qendra të tjera të Kishës
Orthodhokse, si në Akademinë
Theologjike “Ngjallja e Krishtit”, në
qendrat rinore orthodhokse në Ti-
ranë dhe Elbasan etj.

Të rinjtë falënderuan dhe shpre-
hën mirënjohje ndaj Perëndisë për

mundësinë e ndihmës ndaj vëlle-
zërve që kanë probleme shënde-
tësore. Krahas shumë të rinjve, i
pranishëm ishte dhe Arkimandrit
Kozma Prifti. Ai ishte edhe she-
mbulli i parë si dhurues në këtë ditë,
duke dhënë mesazh shumë të bu-
kur dhe mbresëlënës për të kuptuar
se çfarë do të thotë të dhurosh nga
vetja jote. Atë Kozmai tha se me-

Të rinj orthodhoksë dhurojnë gjak

Mesazhi shpresëdhënës i Kishës dhe që
shkakton pareshtur habi, është se “Perëndia
u shfaq në mish...” ( 1Tim. 3:16), se Krishti,
Biri i Perëndisë, me anë të trupëzimit të Tij
mori të gjithë natyrën njerëzore në hipos-
tazën e saj shpirtërore e materiale dhe e
ringriti.

Bëhet fjalë për një NGJARJE, e cila për-
bën bazën e zbulesës së krishterë, që mbësh-
tet çdo vlerë dhe pikëpamje të krishterë. Kjo
shfaqje konkrete e dashurisë së Perëndisë
“në trup” përcakton ndryshimin vendimtar
të besimit të krishterë. Perëndia krijuesi dhe
zotëruesi i gjithësisë, nuk është një energji
jopersonale, urtësi, fuqi, diçka që mendimi
njerëzor do të mund ta ideonte dhe ta shtje-
llonte me anë të  intelektit. Është një Perëndi
personal që dashuron, që i zbulohet njeriut,
që ndodhet në marrëdhënie të vazhdueshme
me të. Është një marrëdhënie që bëhet e
prekshme nga e tërë ekzistenca njerëzore.
Perëndia i dashurisë nuk e braktisi botën,
të cilën e vrasin egoizmi dhe urrejtja. Ai lëviz
midis nesh, në shoqërinë tonë të zhurmshme,
në shkretëtirën e vetmisë sonë, duke injek-
tuar fuqi dashurie, duke i falur jetës kuptim
dhe plotësi.

Festa e Krishtlindjes, sikundër përsëritet
përvit, na fton çdo herë të rimendojmë për
rëndësinë e saj, të meditojmë përsëri për
kuptimin që mbart, në kushtet e çastit konkret
historik. Çdo peshkop duhet t’iu theksojë
besimtarëve disa të vërteta të caktuara, që

Libra të rinj burojnë prej kësaj ngjarjeje unikale, të cilat
frymëzojnë dhe japin mbështetje. Tekstet që
botohen në këtë vëllim janë fryte të këtij
detyrimi. Mesazhe Krishtlindjesh që u pre-
dikuan nga viti 1992 deri në vitin 2005, një
periudhë shumë e ngjeshur me lëkundje dhe
tepër të rëndësishme për Shqipërinë, por
edhe më gjerë me zhvillime serioze për mbarë
rruzullin. Mesazhet u lexuan në kishat e
Shqipërisë, u paraqitën në botime të ndry-
shme, u transmetuan nga stacionet radiofo-
nike e televizive dhe u komentuan. Megjitha-
të është e vështirë t’i gjesh të gjitha bashkë.
Të botuara në një vëllim të vetëm, mund të
përdoren për studim vetjak, në takime të stu-
dimit biblik, takime meditimi, katekizmi ose
mbledhjesh me karakter konstruktiv.

Mesazhi qendror i besimit tonë, mishëri-
mi i Fjalës, ruan aktualitetin dhe rrezatimin
e tij gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm gjatë peri-
udhës së Krishtlindjeve. Ribotimi prej kësaj
përmbledhjeje është i lirë, me lutjen e vetme
që të përmendet origjina e saj.

Botimi përmbledhës i këtyre teksteve
shpresojmë të jetë një udhërrëfyes i vogël
për përafrimin me Ngjarjen që ngelet përje-
tësisht e re, të bërjes njeri të Perëndisë Fjalë,
me më tepër vetëdije, shpresë dhe përkushtim
tek Zoti ynë shpëtimtar.

 19 nëntor 2006
†Anastasi

Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë

Në të gjitha kishat tona mund të gjeni
librin “Perëndia u shfaq në mish”. Në të
janë përmbledhur të gjitha Mesazhet e
Krishtlindjeve, drejtuar nga Kryepiskopi
Anastas besimtarëve orthodhoksë në këta
15 vjet.

Po botojmë parathënien e Kryepiskopit
Anastas për librin.

sazhit: “Dhuro gjak, shpëto jetë”,
mund t’i shtohet edhe një mesazh
tjetër i bukur: “Më i lumtur është
ai që dhuron sesa ai që merr”. Vetë
jeta e njeriut është një dhuratë nga
Perëndia.

Prandaj le të bëhemi edhe ne
dhurues edhe ndihmues për të tje-
rët, pasi kjo do të na japë më shumë
kënaqësi dhe lehtësi për veten tonë.

 Të rinjtë orthodhoksë të kryeqy-
tetit, me këtë akt humanitar kujtuan
veprën hyjnore të Zotit tonë Jisu
Krisht, i Cili me gjakun e Tij në
Kryq lau mëkatet tona dhe na shpe-
ngoi nga mëkati, duke na blerë me
gjakun e Tij.  

Dorina Skënderi


