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I nderuar lexues, 
 
Këtë nëntëditësh e kam përjetuar vet gjatë një takimi në një famulli afër Zagrebit, ku famullitari 
takohej me të rinjtë, në përgatitje të Rrëshajëve. Më pas në Shqipëri me një grup 
bashkëpunëtorësh të mi e kam përkthyer këtë libërth, kopjuar dhe pastaj e kemi shpërndarë në 
mes motrave të nderit, meshtarëve dhe familjeve të cilat dëshironin ta përdornin në lutjet e tyre. 
Ky nëntëditësh mund të përdoret për ripërtëritje shpirtërore edhe gjatë festave të famullive. 
Falënderoj përzemërsisht bashkëpunëtorët e mi në Shqipëri që ndihmuan në përkthimin e këtij 
libërthi. Në mënyrë të veçantë falënderoj Valbonën dhe Visarin që lekturuan këtë tekst dhe e bën 
të shijshëm atë për lexuesin. Në fund falënderoj kushërirën time Ivka Martinovic e cila ka 
financuar këtë libërth. 
Libërthi do të shpërndahet përmes bibliotekës Burimi i Jetës, frimzuar ne Ezekieli 47. 
Lus Hyu që të bekoj me hiret tij të gjithë ata që ndihmuan në daljen e këtij libërthi si dhe ata tek 
të cilët ky nëntëditësh do të arrij. 
                                                                                                                 m. Svjetlana Rezo BDH  
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NËNËTDITËSHI I SHPIRTIT SHENJT 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e parë         La v d e r i m i  d h e  a d h u r i m i  
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Hyrja: 
 
Meshtari: Eja o Shpirti Shenjt, Ti Shpirt i URTISË. 
 
Të gjithë: Flaka jote zbulon tërë urtinë e kësaj botë, / furtuna jote shkatërron gjithçka që  

 është e fortë / dhe përtërinë gjithçka që është e dobët. 
 

M. : Eja o Shpirti Shenjt, Ti Shpirt i KUPTIMIT. 
Të gjithë : Vetëm nëpër Ty e kuptojmë rrugën / për të cilën na ke thirrur. 
 
M.  : Eja o Shpirti Shenjt, Ti Shpirt i KËSHILLËS. 
Të gjithë :Ti largon dyshimin dhe pasigurinë, / që ne të mund ta njohim vullnetin e Hyjut. 
 
M.            : Eja o Shpirti Shenjt, Ti SHPIRTI i FORCËS. 
Të gjithë  : Nëpër forcën tënde apostujt, martirët dhe dëshmitarët janë forcuar që ta dëshmojnë  

       Krishtin. 
 
M            : Eja o Shpirt Shenjt, Ti SHPIRTI i DIJES. 
Të gjithë : Që në krijim e njohëm fuqinë tënde / në Shkrimin Shenjt, urtinë tënde / në shëlbim, 
  dashurinë Tënde. 
 
M.  : Eja o Shpirti Shenjt, Ti Shpirti i PËRSHPIRTËRISË. 
Të gjithë : Në Ty kemi pranuar Shpirtin e fëmijërisë e plotë / hare të falënderojmë dhe të 

thërrasim: Aba, At i dashur! 
 
M.          : Eja o Shpirti Shenjt, Ti Shpirti FRIKËS SË TENZOT. 
Të gjithë : Vetëm Ti na bënë të jemi të përsosur / të njohim mëkatet njerëzore / dhe shenjtërinë e  

    Hyut. 
 
Meshtari: Të lutemi. 

O Hyj i Gjithëpushtetshëm, Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, Kisha jeton në Shpirtin Shenjt 
të cilin Ti e ke dërguar, të lutem na mbush sa më shumë me Fuqinë e Tij. Na jep Shpirtin e 
URTISË, dhe KUPTIMIT; Shpirtin e KËSHILLËS; Shpirtin e DIJES dhe FORCËS, Shpirtin e 
PËRSHPIRTRISË dhe Shpirtin e FRIKËS SË TENZOT. Nëpër Krishti Zotin tonë... 
 
Të gjithë: AMEN. 
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L E X I M I: Izaia 11, 1-6. 
 Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jeseut, një pip i zgjedhur do të piptojë nga rrënja e 
tij. Në të do të pushojë Shpirti i Zotit, Shpirti i urtisë e i dijes, Shpirti i këshillave dhe i forcës, 
Shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Kënaqësia e tij do të jetë në frikën e Zotit. S’do të 
gjykojë sipas pamjes së syve as s’do të vendos sipas thashethemeve, por do t`i gjykojë me 
drejtësi skamnorët, do t`u jap gjyq të drejtë të përvuajturve të vendit, me thuprën e fjalëve të 
veta do ta godasë vendin e me frymën e gojës së vet do të vrasë të paudhin. Brezi i kryqit të tij 
do të jetë drejtësia, me besnikëri do t’i ngjesh ijet. Ujku do të hajë me qengjin, përbri kecit do 
të shtrihet leopardi, viçi e këlyshi i luanit bashkë do të kullotin, fëmija i vogël do t’i çojë e do 
t`i bjerë. 
 
I. : Shpirti i Zoti mbushë tërë rruzullimin, / i bashkon të gjithë dhe të gjitha gjuhët i njeh. 
 
II:     : O Shpirt i Hyut, Kisha e bashkuar në Ty / madhëron lavdinë e Hyut sepse vazhdon  
      Veprat e Birit të Tij në tokë. 
 
I. : Të falënderoj o Atë për besnikërinë tënde. / Në Shpirtin Shenjt kuptojmë veprën tënde,  

  dhe plotësojmë Fjalën tënde. 
 

II. : Nëpër Shpirti Shenjt mbetemi në dashurinë tënde. / Ai na ndihmon që të kuptojmë çfarë 
           na flet Biri Yt / dhe të kuptojmë çka na mëson Ai. 
 
I. : Po të lëvdojmë o Krisht, me ringjalljen Tënde / na zbulon fuqinë tënde, dhe na thua: / po 

  ju jap paqen, po ju lë paqen. 
 

II. : Me forcën e Shpirtin Tënd të Shenjt dëshmojmë për Mbretërinë Tënde, / për drejtësinë,  
     paqen dhe dashurinë Tënde. 

 
I. : Po të lëvdojmë o Shpirti Shenjt! Ti forca e fesë sonë, / Ti forca e shpresës dhe dashurisë 

  sonë. 
II.    : Përfundoje veprën e krijimit tënd. Na ndihmo / që të piqet ajo farë që në ne e ke mbjellur. 
     O Zot, le të vij Mbretëria Jote. 
 
I.  : Hiri dhe paqja prej Zotit, Atit tonë, dhe Zotit tonë Jezu Krishtit / në bashkim me Shpirtin  

   Shenjt, qoftë me ne. 
II.  : Si ka qenë në fillim ashtu tash / e përgjithmonë e jetës. Amen. 
 
 
PREDIKIM – MEDITIM 
 Të gjithë atë çka gjuha e njeriut përdorë për ta shpjeguar Shpirtin, si: fryma, flaka, stuhia, 
para së gjithash na tregojnë se Shpirti Shenjt nuk u nënshtrohet planeve njerëzore. Atë nuk mund ta 
urdhërojmë. Ai fryn kur të dëshiroj. Por kjo nuk ndodhë pa ndonjë shkak dhe pa planifikuar, se Ai 
është Fjala e cila e shfaq forcën e vet të pa kufi. Në të është shpresa për botën e Re. Planet dhe 
veprat njerëzore nuk kanë mundësi ta posedojnë këtë krijesë të Re, që ne e presim me mall. Kjo 
është dhuratë e Shpirtit Shenjt, por Shpirti përsëri është dhuratë të cilën na e ka falur Jezu Krishti 
Zot, që ajo dhuratë të qëndrojë përgjithmonë me ne. 
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LUTJA E SHKURTËR E BESIMTARËVE: 
 
Udh : O Zot, Ti ke bashkuar të gjithë ata, që e mbajnë emrin e Jezusit / nëpërmjet pagëzimit me  
          forcën e Shpirtit Shenjt: 
P.   : Bën që besimtarët të jenë se bashku një shpirt dhe një zemër. 
 
Udh : Ti dëshiron që Shpirtit Shenjt të veprojë në mbarë botën: 
P.   : Na ndihmo që të ndërtojmë botën në paqe dhe drejtësi. 
 
Udh : Ti nëpër Shpirtin Shenjt ke ringjallur Jezusin: 
P.   : Jepu të vdekurve jetën e re.  
 
Meshtari: Të lutemi: 
 O Zot, i Shenjt dhe amshuar. Ti na ke dërguar Shpirtit Tënd të Shenjt; vetëm Ai mund ta 
ndryshojë botën, vetëm Ai mund ta krijojë ose shndërrojë njeriun në shenjtërinë dhe drejtësinë e 
vërtetë. 
P. : Amen. 
 
LUTJA ZOJËS SË BEKUAR 
 
I. : O Mari, Nëna e Tenzot dhe Nëna jonë, / po të lutemi na jep ndihmën tënde. 
II. : Ti je lavdia e Jerusalemit, / të je gëzimi i Izraelit, / ti je këshilla e popullit tonë. 
 
I. : Ti je Nëna e besimtarëve, / lutu për ne që ta kemi fenë e plotë. 
II. : Ti je shërbëtorja e Fjalës së Zotit, / lutu për ne që t’i shërbejmë sa më mirë Asaj.  
 
I. : Ti Nënë e vuajtjeve, / lutu për ne që mos të tërhiqemi para vuajtjeve të tjerëve. 
II. : Ti froni i shenjtërisë, / lutu për ne që ta kemi urtinë në shpirt dhe në zemër. 
 
I. : Ti shkaku i gëzimit tonë, / lutu për ne që të shkëlqejmë me gëzim. 
II. : Ti Mbretëreshë e paqes, / lutu për ne që paqja e Krishtit të sundojë në ne. 
 
I. : Ti Nënë e këshillit të mirë, / lutu për ne që ta njohim vullnesën e Hyut. 
II. : Ti shpresa jonë, / lutu për ne që ta arrijmë shëlbimin e amshuar. 
 
Meshtari: Po të lutemi. 
 O Hy – Biri yt i ka quajtur të lumë të gjithë ata që e dëgjojnë Fjalën tënde dhe e zbatojnë atë 
në jetë. Nëpër ndërmjetësinë e Zojës së Bekuar, na ndihmo që të jetojmë ashtu që edhe ne ta shohim 
misterin e shëlbimit tonë. Nëpër Krishtin, Zotin tonë. 
 
P. Amen. 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e dytë:  P ë n d e s a   d h e   k ë t h i m i 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Shiko Hyrja 
LEXIMI: Mateu 3, 7-11. 
 “Kur pa se shumë farisenjë e saducenjë po i vinin në pagëzim, u tha: “Pjellë shlligash, 
kush ju mësoi t’i ikni zemërimit që po vjen? Bëni, pra, vepra të denja kthimit! As mos t’ju 
bjerë në mend të thoni në vete: ”Kemi Atë Abrahamin!” Sepse unë po ju them: Hyji mund t’i 
nxjerrë Abrahamit bij edhe prej këtyre gurëve! Tashmë shpata u vu në rrënjë të lëndëve; çdo 
lëndë që nuk jep fryt të mirë, pritët dhe qitet në zjarr. Unë po ju pagëzojë me ujë në shenjë 
kthimi, kurse ai që po vjen pas meje, është më i fortë se unë e vetë nuk jam i denjë as t’ia 
zbath të mbathurat: Ai do t`ju pagëzojë me Shpirtin Shenjt e me zjarr.”  
 
 
RRËMIMI I MËKATEVE (sipas fjalës së Jezusit): 
 
Meshtari          : Krishti thotë: “Adhuro Zotin, Hyun tënd, dhe shërbej vetëm Atij! (Mt 4,10). 
 
Pyesim veten  : A e kërkoj bashkimin me Zotin? Në lutje? Në sakramente, a po i largohem shikimit 

të Zotit? Ndoshta kam pak kohë për Të, ose nuk kam fare kohë? A e kundërshtoj me  
vullnesën time vullnesën e Zotit? A jam i vetëdijshëm që Zoti është me i madh se të  

            gjitha mendimet e mia? A kam ndrojtje dhe nderim para Tij. (ndalesa) 
 

Krishti thotë  : ”Eja pas meje!” (Mt 9,9). 
 
Pyesim veten: A përpiqem ta njoh Krishtin sa më mirë, t`i njoh mësimet dhe veprat e tij? Nga i 
drejtoj veprimet dhe lëshimet e mia? A ia kam falë ndonjëherë me vetëdije jetën time Jezu Krishtit? 
(ndalesa) 
Krishti thotë: ”Gjithçka dëshironi t`ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre!” (Mt 7,12). 
 
Pyesim veten: A përpiqem t`i kuptoj afërmit e mi edhe atëherë kur mendojnë dhe jetojnë ndryshe 
nga unë? A i fshihem ndonjë personi që mos ta takoj në rrugë? A kam kurajo të kërkoj falje dhe t`i 
pranoj gabimet e mija? (ndalesa) 
 
Krishti thotë: “Ju dhashë shembull që, sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju.” (Gjn 13,15). 
 
Pyesim veten: A po përpiqem të bëhem i mirë, të zotëroj dëshirat dhe epshet e mija, në mënyrë që 
t`i pushtoj dobësitë dhe forcoj aftësitë e mija për të mirë? A jam përtac? A jam i rreptë? A jam 
përplot me dëshira të kësaj bote? (ndalesa)  
 
Krishti thotë: ”Kush dëgjon ju, dëgjon mua. Kush përbuz ju, përbuz mua. Kush përbuz mua, përbuz 
Atë që me dërgoj” (Lk 10,16). 
 
Pyesim veten: A po mundohem të jetojë me Kishën ose me bashkësinë time famullitare? A po e 
ndihmoj Kishën apo vetëm e kritikoj atë? A lutem për ripërtëritjen e Kishës dhe bashkimin e të 
krishterëve! 
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PSALMI  LUTET  NË  DY KORE 
 

I. : Ki mëshirë për mua, o Hyu, sipas mëshirës sate, / pashë mirësinë tënde shlye mëkatin tim. 
II. : Më laj krejtësisht prej mëkatet tim, / mëkatin tim përherë e kam para sysh. 
 
I. : Sepse e pranon paudhësinë time, / mëkatin tim përherë e kam para sysh. 
II. : Ty, vetëm Ty të kam rënë në faj, / dhe kam bërë çka është keq para teje. / Prandaj je i 

   drejtë sado të më ndëshkosh, / dhe i pa anshëm në dënimin tënd. 
 

I. : Ja, mëkatar u linda, / madje në mëkate nëna ime më ngjizi. 
II. : Por, Ti që e do çiltërsinë e zemrës, / m’i mëso thellësitë e dijes së shpirtit. 
 
I. : Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, / me laj e do të bëhem më i bardhë se bora. 
II. : Largo shikimin tënd prej mëkateve të mia, / shlyej të gjitha fajet e mia. 
 
I. : Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër, / përtëri në mua një shpirt të qëndrueshëm! 
II. : Mos më flak larg fytyrës sate, / mos hiq prej meje Shpirtin tënd të Shenjt. 
 
LUTJA  E  SHKURTËR  E  BESIMIT 
 
Udhëheqësi: Shumëzoje o Zot, numrin e shërbëtorëve të tu, të cilët sipas urdhërimeve të tua shpallin  
           fjalën e faljes, të lutemi: 
 
Të gjithë:     O Zot, dëgjona ne! 
 
Udhëheqësi: Mëkatarëve jepu fuqinë që të kthehen në rrugën e mirë, të lutemi! 
 
Të gjithë:      O Zot, dëgjona ne! 
 
Meshtari:    

O Zot, i mëshirshëm – nëpër Shpirti tënd të Shenjt na ndihmo që ta sundojmë forcën e së 
keqes. Na ruaj që të mos largohemi me veprimet tona prej teje. Nëpër Krishtin Zoti tonë. 

 
Të gjithë: Amen. 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e tretë   DHURATA  E  URTISË 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Shiko hyrja 
Leximi: Urtisë 7.21, 25-27. 
 “Di gjithçka është e fshehtë e gjithçka është e zbuluar, sepse më mësoi urtia, mjeshtrja 
e të gjitha sendeve. Sepse ajo është fryma e fuqisë se Hyut, prandaj as një papastërti  në të 
nuk mund të depërtojë. Është bredhje e dritës se amshueshme, pasqyrë e pa dangë e pushtetit 
të Hyut, përngjasimi i mirësisë se tij. E pasi është një e vetëm, mundet gjithçka në shpirtrat e 
shenjët, trajton miq të Hyjit e profetë.”  
 
PSALMI: 
I. : Sa janë të madhërueshme veprat e tua o Zot, / sa të thella janë mendimet e tua. 
II. : Goja e të drejtit flet urtinë dhe gjuha e tij shpreh drejtësinë. / Urdhërimet e Zotit i ka në 

  zemër, këmbët e tija nuk rrëzohen. 
 
I. : Kështu flet Zoti Zotëruesi ynë: / Unë do të udhëheq dhe do ta tregoj udhën në për cilën 

      do të shkosh.  
II. : Na mëso o Zot, urtinë dhe gjykimin e drejtë, / na ringjall me Fjalën tënde. 
 
I. : Presim ndihmën tënde o Zot / dhe i gëzohemi urdhërimeve të tua. 
II. : Na mëso o Zot t’i numërojmë ditët tona, / ta mbushim zemrën plotë urti. 
 
PREDIKIM – MEDITIME 
 O Zot, unë Të lutem për dhuratën e Urtisë. Ajo le të më ndihmojë që në krijesën dhe në 
Fjalën tënde ta njohim madhështinë dhe dashurinë tënde. Ajo le të më ndihmojë që të më pëlqej e 
gjitha ajo që do të ma thuash në Shkrimin Shenjt, në fenë e Kishës, dhe nëpër ndërgjegjen time. 
Shumë gjëra do të jenë të pa kuptueshme në jetën time dhe të tjerëve. Por nëse më jep dhuratën e 
KËSHILLËS do të kuptoj më lehtë. Nuk do të jem i lodhur duke jetuar për të tjerët, dhe do të kem 
sukses në zgjedhjen e vendimeve të drejta me Ty, dhe ashtu do të veproj për mbretërinë tënde. Për 
këtë, o Zot, me udhëheq me Shpirti e URTISË!  
 
LUTJA E SHKURTËR E BESIMTAREVE 
Udhëheqësi: Zbuloje o Zot, vetveten para atyre / të cilët në botë nuk shohin asgjë por vetëm lojën e 

     rastit, të lutemi. 
P.   : O Zot, dëgjona ne! 
Udhëheqësi: Tregoje rrugën e vërtetë për qeveritarët e botes, / të cilët kërkojnë drejtësinë  

      dhe paqen, të lutemi. 
P.     : O Zot, dëgjona ne. 
Udhëheqësi : Krijo në ne mendime të reja, / përtërij lutjet tona dhe punët tona, të lutemi. 
P.      : O Zot, dëgjona ne! 
Meshtari: Të lutemi. 

O Hyu i gjithëpushtetshëm Ti me planin tënde e ke krijuar botën. Drejtoje Kishën tënde që 
njerëzit ta njohin Atë, i cili është vërteta, Jezu Krishtin Zotin tonë. 
P. Amen. 
LUTJA  E  ZOJES  SE  BEKUAR   shiko më lartë 
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“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e katërt  dhurata e KUPTIMIT 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
  
Shiko Hyrja 
 
Leximi: 16, 12-15. 
 “Kam edhe shumë tjera për t’ju thënë por tani s’ mund t’i kuptoni, e kur të vij Ai – 
Shpirti i së vërtetës – Ai do të ju udhëzojë ta njihni tërë të Vërtetën. Ai dhe do të ju zbulojë 
juve. Gjithë çka ka Ati është imja. Prandaj edhe ju thash: ’Merr prej simes dhe do t’ ju 
zbuloje juve’.”  
 
PSALMI: 
I. : O Zot, Ti me shqyrton e me njeh, / Ti di kur rri e kur ngrihem pre se largu i njeh mendimet 

   e mia. 
II. : Pa më ardhur ende fjala në majë të gjuhës, / dhe ja Ti, o Zot, i njeh të gjitha! 
 
I. : Jam shërbëtori Yt, / me ndihmo që të kuptoj atë që Ti kërkon. 
II. : Fjala jote është dritëza e këmbëve të mia, / dhe dritë në shtigjet e mia. 
 
I. : Ma mëso kuptimin dhe gjykimin e drejtë, / unë shpresoj në urdhërimet tua. 
II. : O Zot, Fjala jote mbetët për gjithmonë / e fortë e pa lëkundshme. 
 
I. : Do të mendoj në urdhërimet e tua / dhe hapat e mi do t’i drejtoj kah rrugët e tua. 
II. : I gëzohem urdhërimeve të tua / dhe do të mendoj në Fjalën tënde. 
 
I. : Hapi sytë e mi që të shikoj bukurinë / e urdhërimeve të tua. 
II. : Më mëso o Zot, për të kuptuar / dhe për të gjykuar sipas Fjalës tënde. 
 
I. : O Zot, kush mundet të qëndroj në tendën tënde, / kush mund të banoj në malin tënd të 

  Shenjt?  
II. : Kush jeton i pastër dhe vepron drejtë, / kush shpreh të vërtetën nga zemra / dhe nuk 

  poshtëron të tjerët me gjuhën e vet. 
 
I. : Kush nuk ndryshon premtimet / që i ka dhënë të afërmit të vet. 
II. : O Zot, më trego shtigjet e tua, / mi mëso rrugët e tua. 
 
PREDIKIM – MEDITIM 
 
 Ku ndodhet jeta e vërtetë? Jeta e vërtetë nuk është vrapimi pas lumturisë, as atëherë kur 
mendojmë lumturinë e vërtetë. Nuk është as në atë që të kërkojmë sa më shumë përjetime të bukura, 
jeta nuk është as në shëndetin e përkryer. Nuk ka lidhje me pasuri, nderim, sukses dhe lavdi. Këtu 
është diçka më e madhe se veprimtaria dhe aftësia jonë. Jeta e vërtetë është jeta e drejtuar kah 
brendësia e qenies tonë. Ç’ndodhë në qenien tonë? - Etja dhe kërkimi i Zotit të pakufishëm.  
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NXITJA  PËR  ZBATIM  PESONAL 
 
 Unë jam i bindur o Zot, që të njoh pak, shpesh ndihem se kam pasur nevojë për ta kuptuar të 
vërtetën tënde sa me thellë. Por e kuptoj se prej kësaj varen shumë gjëra të tjera, për këtë të lutem 
me dhuro dhuratën e KUPTIMIT. Nëse Fjalën tënde e kuptoj sa më mirë, ajo do të jetë për mua e 
çmuar, dhe kur do ta përjetoj fenë në krejt bukurinë e saj, ky përjetim do të më forcojë të punoj 
sipas vullnesës sate. Dëshiroj të jem i sinqertë e i gëzuar në fenë time, që të tjerët nëpër mua të vijnë 
tek Ti. Atyre dëshiroj që jeta tu jetë e mbushur me Lajmin e Gëzueshëm ndaj dashurisë tënde. O 
Zot, po të lutem për dhuratën e KUPTIMIT. 
 
 
LUTJA  E  SHKURTËR  E  BESIMTAREVE  
 
U. : Më forcën e Fjalës tënde drejtoji të fuqishmit e kësaj botë, të lutemi! 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
U. : Bëjë që ata që janë të mbushur me kundërshtime dhe kritika, të jenë të shndritur me 
V.   dhuratën e KUPTIMIT, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
U. : Shembi muret që ndajnë popujt, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Meshtari: të lutemi. 
 O Zot, Hyu ynë – vetëm në Ty gjejmë jetën dhe kuptimin. Udhëhiqe Kishën tënde që të 
kuptojë sa më thellë fshehtësinë tënde, që ajo për njerëzit të jetë dritë dhe shpresë. Për këto të lutemi 
nëpër Krishti, Zotin tonë. 
 
Të gjithë : Amen. 
 
LUTJA E ZOJES SË BEKUAR  shiko më lartë 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e pestë   DHURATA E KËSHILLES 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Shiko Hyrja 
 
LEXIMI: Vepra e Apostujve 15,22-29. 
 Atëherë apostujt e pleqtë në përkim me mbarë Kishën, përfunduan që t’i zgjedhin disa 
njerëz prej tyre e t’i dërgojnë bashkë me Palni dhe Barnabën, në Antioki. U caktuan: Juda që 
quhet Barzabën dhe Sila, njerëz me rëndësi në vëllezër. Për dorë të tyre u dërguan këtë letër:” 
Apostujt dhe pleqtë, vëllezërit, vëllezërve të kthyer prej paganëve, në Antioki, në Siri e në 
Cilici, përshëndetje! Pasi morëm vesh se disa prej tanëve – por, pa lejen tonë erdhën e iu 
trazuan me disa fjala dhe jua shqetësuan shpirtin, ne prandaj caktuam, në përkim të plotë të 
gjithëve të zgjedhim disa njerëz e t’i dërgojmë nder ju bashkë me të dashurit tanë Barnabën e 
Palin, njerëz që i kanë kushtuar jetën e vet Zotit tonë Jezu Krishtit. Po ju dërgojmë, pra, 
Judën dhe Silen, të cilët do të ju kumtojnë gojarisht po të njëjtën gjë. Përfunduam, pra, 
Shpirti Shenjt dhe ne të mos ju ngarkojmë as një barrë tjetër përmbi ato që janë të 
nevojshme.” 
 
 
 PSALMI 
 
I. : O Zot, kush mund të qëndroj në tënden tënde. / Kush mund të banoj në malin tënd të 

  Shenjtë. 
II. : Kush vepron drejt dhe jeton i pastër, kush shpreh të vërtetën nga zemra / dhe nuk poshtëron  

  të tjerët me gjuhën e vetë. 
 
I. : Kush nuk ndryshon premtimet, / që i ka dhënë të afërmit të vetë. 
II. : O Zot, mi trego shtigjet e tua, / dhe më mëso në rrugët e tua. 
 
I. : Më udhëhiq në besnikërinë tënde / dhe më mëso, sepse Ti je Zoti Shëlbuesi im. 
II. : Shpirtrat tanë shpresojnë në Zotin, / sepse Ai është ndihma dhe mbrojtja jonë. 
 
I. : Po në Ty gëzojnë zemrat tona, / në emrin e Tij të shenjtë shpresojmë. 
II. : O Zot, Hyu ynë. / I fuqishëm është Emri Yt në mbarë tokën. 
 
 
PREDIKIM –MEDITIM 
 
 Kur bisedojmë me një njeri, pas disa fjalëve të thëna nga ai kuptojmë se çfarë shpirt ka. 
Dëgjojmë më cilin shpirt flet prej brendësisë së tij, të Shenjt apo jo të Shenjt. Këtë shpirt e njohim 
në sjelljet dhe veprimet e atij njeriu. A është shpirt dashurie apo është shpirt i urrejtjes? A është 
shpirt i bashkimit apo i ndarjes? A është shpirt i butësisë apo arrogancës? A është shpirt i 
vëllazërimit apo i egoizmit. Në letrën e Kishës së Jerusalemit drejtuar në Antioki flet shpirti i 
dashurisë e bashkimit, butësisë dhe vëllazërimit. Në këtë shpirt Kisha mund të përballojë pasigurinë 
dhe keqkuptimin. Shpirti Shenjt është i vetmi këshilltar të cilin Kisha duhet ta dëgjojë, si në kohën e 
apostujve ashtu edhe sot. 



 12 

 
NXITJA  PËR  ZBATIM PERSONAL 
 
 O Zot, kam nevojë të madhe për dhuratën e KËSHILLËS. Ndonjëherë është gati e 
pamundur, sepse çdo ditë, çdo orë kërkohet të marr vendime, por unë shpesh nuk e di ç’ të bëj. Këtu 
vijnë edhe të tjerët me problemet e veta, por unë jam i pa fuqishëm. Kënd Ti e shndrit me Shpirtin 
tënd, ai është i aftë për vendime të drejta. Ndihet i sigurt në pritjet që ke ndaj tij: nuk shkon pas 
dëshirave dhe fantazive të veta. O Zot, Ti nuk i do ata që kanë kokë të fortë, dhe mendjen e madhe; 
me ndihmo që të jam i zgjuar dhe të shkoj pas nxitjes tënde. Me jep po të lutem SHPIRTIN E 
KËSHILLES! 
 
LUTJE  E  SHKURTËR 
 
Udh. : O Zot, jepu mësimin e vërtet të gjithëve, që ta kërkojnë kuptimin dhe qëllimin e jetës, po të 

  lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Udh. : Ndihmo prindërit e të gjithë atyre që edukojnë rininë, po të lutemi:  
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Udh. : Që të jesh me refugjatët, sepse Ti ke thënë Shpirti Shenjt do të flas për ata, po të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
MESHTARI   
 O Zot, Ati i gjithëpushtetshëm – Ti dëshiron që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe të arrijnë 
ta kuptojnë të vërtetën. Po të lutemi bëj që Kisha jote të jetë themeli dhe shtylla e të vërtetës, që 
mbarë veprimtaria e saj të jetë në lavdinë tënde dhe për shëlbimin e njerëzve. Këto t’i lusim nëpër 
Krishtin Zotin tonë. 
 
Populli: Amen! 
 
LUTJA E ZOJËS  SE  BEKUAR shiko më lartë 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e gjashtë DHURAT E FORCES 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Shiko Hyrja 
 
LEXIMI: Romakëve 15,17-19. 
 “Kam, pra, pse të mburrem në Jezu Krishtin për veprën që kryej për Hyun. Sepse, 
nuk do të guxoja të përmendja as gjë tjetër, përveç sa Krishtin bëri nëpër mua për kthimin e 
paganëve në dëgjesë me anë të Fjalës e të veprës. Me fuqi të shenjave e të mrekullive dhe me 
fuqitë e Shpirtit Shenjt. Kështu, qysh prej Jerusalemit e për qark në Iliri e kam përhapur 
Ungjillin e Krishtit.”  
 
 
PSALMI 
 
I. : O Zot, rruga jote është e shenjtë, / Cili Zoti është aq madh sa Zoti ynë? 
II. : Ti je i vetmi Zot që bënë mrekulli, / Ti u ke zbuluar popujve fuqinë tënde. 
 
I. : Ti me dorën tënde të fortë ke shpërblyer popullin tënd, / bijtë e Jakobit dhe të Jozefit. 
II. : Rruga jote ka qenë nëpër det, gjurmët tuaja nëpër ujëra të forta, / por as kush nuk i ka parë 

  gjurmët e tua. 
 
I. : Qielli është i yti, toka është e jotja; / rruzullimin dhe të gjitha që ke krijuar e përmbushin 

   atë. 
II. : Dora jote është e fortë, i fortë është krahu yt, / është i lartësuar e djathta jote. 
 
I. : Do të lavdëroj o Zot përpara popujve, / do të falënderoj përpara kombeve. 
II. : Mirësia jote arrin qiellin, / dhe besnikëria jote prej breznie në brezni. 
 
I. : Na liro prej atyre që na shkelin! / Sepse ndihma njerëzore nuk vlen asgjë. 
II. : Nëpër ty do të bëjmë vepra të mëdha, / sepse Ti je forca dhe fuqia jonë. 
 
PREDIKIM – MEDITIM 
 
 Shën Pali shkruan: ”Kur jam i dobët, atëherë jam i fortë” (Kor 12,10). Kjo do të thotë: Kur 
jam i bindur që jam i dobët dhe mbarë shpresën time e mbështes në Shpirtin e Zotit dhe lejoj që Ai 
të më udhëheq, atëherë jam i fortë në forcën e Zotit i cili dëshiron të tregoj fuqinë e vet më dobësinë 
e krijesave. Atëherë vërtetohet shprehja “Të gjitha arrihen në atë i cili me forcon” (Fil 3,13). 
Përkundrazi ai që e ndien se është i fortë dhe këtë forcë e mbështet në vetvete; kur mendon se është 
i aftë për t’i bërë të gjitha, vetëm atëherë është me të vërtetë i dobët, sepse Zoti tërheqë fuqitë e veta 
nga njeriun dhe e le atë të vetëm. Forca personale është burimi i mendjemadhësisë. Përkundrazi 
bindja në dobësitë e veta, e cila është e lidhur me përvujtërinë dhe shpresën në Zotin, është fuqia e 
Zotit që mund të bëjë gjithçka. 
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NXITJA PËR ZBATIMI  PERSONAL 
 
 Ndonjëherë thjeshtë më kap frika. Kjo vjen kur mendoj se si do të reagojnë të tjerët ndaj 
meje. Nuk është lehtë të jesh i krishterë, shumë shanse do të na kalojnë në qoftë se i jemi besnik 
kësaj zgjedhje jetësore. O Zot, unë e di që Ti i ke mjetet e shëlbimit kundrejt dëshpërimeve të mia. 
Ti ke mundësi të më dhurosh fuqinë për të cilën kam nevojë për çdo ditë: në thirrjen time… në 
famullinë time… në familjen time… në jetën time personale. Pa Ty nuk kam duresë, as me veten, as 
me të tjerët. Pa Ty nuk jam i aftë të bëjë as një sakrificë të cilën e kërkon prej meje; kur më thërret 
që të ndihmoj për të mbajtur kryqin e vëllaut ose motrës. O Zot, i përvujtërisë të lutem; më jep 
DHURATËN E FORCËS! 
 
 
LUTJA  E  SHKURTËR  E  BESIMTARËVE 
 
Udh. : O Zot, jepu fuqi të gjithëve që janë të lëkundshëm / dhe në pasiguri që të vendosin qartë 

  për jetën e krishterë, po të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Udh. : Që të jesh me Shenjtin Atë Papë, me Ipeshkvijtë, / meshtarë dhe rregulltarë që t’i forcosh      

  në momente të rënda, po të Lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Udh. : Që të jesh drita e të verbërve, fuqia e të dobëtëve, / shpresa e të vobektëve, po të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
MESHTARI 
 
 O Zot, i madh dhe i fortë – vetëm nëpër Ty gjejmë mbështetje dhe siguri. Vepro nëpër 
shpirtin tënd në Kishë edhe pse është e ndërtuar në dobësitë njerëzore, mbetët e palëkundshëm në fe 
dhe e durueshme në persekutime. Këto t’i lusim nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 
Të gjithë: Amen. 
 
LUTJA E ZOJES SE BEKUAR shiko më lartë 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e shtatë:  DHURATA E DIJES 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’’’ 
Shiko Hyrja  
 
LEXIMI: 1 Korintasve 2,10-15. 
 
 “Hyu na e zbuloi këtë të vërtetë me anë të Shpirtit Shenjt: sepse Shpirti Shenjt 
depërton të gjitha, edhe vetë thellësinë e natyrës Hyjnore. E njëmend, kush prej njerëzve di 
çka është në njeriun përveç shpirtit të njeriut që është në të? Kështu është, çka është në Hyun 
as kush nuk e di përveç Shpirtit të Hyut. E ne nuk kemi marrë shpirtin e botës, por kemi 
marrë Shpirtin që vjen prej Hyut që të dimë; me ç’ dhurata na ka pajisur Hyu. Këtë edhe e 
shpallim, jo me argumentimet e mësuara nga dituria njerëzore, por me mësim të Shpirtit 
Shenjt, duke shtjelluar gjëra Shpirtërore me terma shpirtërorë. Njeriu thjesht natyror nuk 
merr vesh sendet që rrjedhin prej Shpirtit të Hyut: Ato për të janë marri dhe nuk është i aftë 
t’i kuptojë, sepse duhet të gjykohen në mënyrë shpirtërore. Përkundrazi, njeriu shpirtëror 
shqyrton të gjitha, por ai nuk mund të shqyrtohet prej kujt.” 
 
 
 
PREDIKIME – MEDITIME 
 
 Shpirti Shenjt zbulohet vetëm me Fjalën e Zotit. Ai e frymëzon atë, e eksploron thellësinë e 
Zotit, Ai i vetmi e njeh brendësinë e Fjalës se Zotit. Kur del para nesh Fjala e Zotit në krejt 
kuptimin e vet, atje vepron Shpirti Shenjt, por Fjala e Zotit duhet që të na mbushë. Këto i lusim në 
ditën e Rrëshajeve: ”Eja në shpirtrat tonë. Në Shkrimi Shenjt është dija të cilën mund ta studiojmë 
pa kufi. Këtu është ushqimi për njeriun e brendshëm. Tani në ditët tona përjetojmë zbulime të reja 
prej Shpirtit Shenjt, pranojmë pikëpamje të reja dhe nxjerrim prej këtyre pasuri të reja dhe të vjetra” 
(Mt 13, 52). Për këtë shkak të njohjeve të reja, shumë besimtarë janë tani në pasiguri në fenë e tyre. 
Jo çdo zbulimi i ri vjen nga Shpirtit Shenjt. Kisha duhet tani me shumë se kurrë t`i shqyrtoj 
shpirtrat, se a janë nga Zotit a po jo. Ne mbështetemi në Shpirtin Shenjt, sepse Ai është Shpirti i 
Kishës. 
 
PSALMI 
 
I. : Kush e kupton Shpirtin Shenjt? / Kush është këshilltari i tij dhe kush e mëson? 
II. : Kë pyet Ai për këshillë, / kush e drejton në rrugën e Kuptimit! 
 
I. : Kush i jep dije / dhe kush e drejton në rrugën e Kuptimit! 
II. : O Zot, më mëso dijen dhe gjykimin e drejtë / shpresoj në urdhrin tënd. Kurrë nuk do t`i    

  harroj urdhërimet e tua, / sepse nëpër to po më jep jetën. 
 
I. : Jam më i mençur nga të gjithë mësuesit e mi, / sepse mbaj urdhërimet të tua. O Zot, na  

  mëso që të numërojmë ditët tona, / që të fitojmë zemrën plotë urti. 
II. : Të gjithë le të kuptojnë / se Ti je Zotërues i vetmi i Shenjt në mbarë botën. 
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NXITJA PËR ZBATIMI PER ZBATIM PERSONAL 
 
 Kur rrëmoj vetën bëhem i vetëdijshëm se kam shkuar larg me gjykimet e mia. Shpesh 
dëshiroj të mbështetëm në mendimet e mia, dhe jo në të vërtetat e fesë. O Zot, me jep dhuratën e 
Dijes që të jem i sigurt në atë që Ti ke zbuluar… Çka kanë predikuar apostujt… ç’ është feja e 
Kishës. Me ndihmo që me anën e dhuratës se dijes të qëndroj shpirtërisht i hapur, që të kuptoj sa më 
mirë fshehtësinë e fesë dhe të mos mbyllem për para zbulimeve të reja. Porosia jote është e madhe 
dhe ne kur nuk mund ta konceptojmë e ta kuptojmë. Ajo fsheh në vetvete shumë çka; momente 
gëzimi dhe mundësi për ta shndritur me dritë jetën time dhe jetën e të afërmeve të mi, nëse arrijmë 
të kuptojmë ato me mirë. O Zot, më jep mua, jepna neve, jo vetëm teologëve dhuratën e Shpirtit 
Shenjt, dhuratën e DIJES: 
 
LUTJA E SHKURTËR E BESIMIT 
 
Udh. : O Zot, nëpër Fjalën e Kishës tënde udhëheq besimtarët në të vërtetën tënd, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Udh. : Jepu teologëve të Kishës frikën e Tenzot para zbulimeve të fshehtësisë tënde, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
Meshtari: 
 O Zot, në Shpirtit Shenjt ti bënë që ne të jemi pjesëmarrës të jetës tënde Hyjnore. Na mbush 
me përvujtëri e admirim. Na ndihmo që të mos harrojmë kurrë që të kuptuarit tonë është i kufizuar, 
por ne jemi sipas masës së dashurisë që na ke dhuruar neve nëpër Jezu Krishtit Zoti tonë. 
 
P. : Amen. 
 
LUTAJ E ZOJES SE BEKUAR shiko më lartë 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita  e  tetë  DHURATA  E  PRSHPIRTRIESË 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Shiko HYRJA  
 
LEXIMI: Selanikasve 1,4-8. 
 “Sepse, o vëllezër të dashur prej Hyut, e dimë se jeni të zgjedhur, mbasi Ungjilli ynë 
nuk erdhi ndër ju vetëm me anën e Fjalës, por edhe i përcjellë me fuqi dhe me Shpirti Shenjt 
dhe me mbushmendje të plotë. Të tillë, pra, siç e dini, kemi qenë ndër ju. Edhe ju u bëtë 
ndjekësit tanë dhe Zotit duke pranuar Fjalën me gëzim që jep Shpirtit Shenjt edhe pse në 
vështirësi të madhe, kështu që u bëtë shembull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe të 
Akajës.” 
 
PSALMI 
 
I. : I lum ai njëri i cili nuk shkon pas këshillave të bakëqijve, / nuk ec nëpër rrugët e  

  mëkatarëve / dhe nuk bashkohet më ata të cilët poshtërojnë të tjerët. 
II. : Por kënaqën me urdhrin e Zotit, / dhe dashurinë e tij, mendon ditën dhe natën. 
 
I. : Ai është si druri i mbjellur afër rrjedhjes së ujit, / i cili në kohën e vetë sjell frytet. 
II. : Gjethet e tija nuk vyshkën, / të gjitha që i punon sjellin të mira. 
 
I. : O Zot, Ti na ke nxjerrë prej mbretërisë së vdekjes, / më ke thirrur në jetë prej shumicës  

  që   ishte dënuar për vdekje. 
 
II : Dëshpërimet e mia i ke kthyer në këngët e gëzimit, / më mbështjell me lumturinë, Ti je 

 ngushëlluesi im. 
 
I. : Për këtë, Ti le të lutët secili, që është i përshpirtshëm, / që fuqia e të këqijve mos t’i  

  shkatërroj. 
II. : Ti je mbrojtja ime, më ruan nga të këqijat; / me ke mbështjellë me gëzimit e shëlbimit. 
 
I. : Gjithmonë do të lavdëroj Zotin, / dhe le të jetë në gojën time gjithmonë falënderimi. 
II. : Lavdëroni me mua Zotin, / dhe le të lartësojmë Emrin e tij të Shenjt.  
 
 
PREDIKIME – MEDITIME 
 
 I krishteri duhet me jetën e vet tu tregojë qartë të gjithëve se fuqia e Shpirtit 
Shenjt shenjtëron dhe lartëson njerëzimin e tij më shumë se ai ka mundësi me mjetet 
natyrore ta bëjë atë. “Nëse devocioni na bënë të dashur, do ta bëjmë edhe ne devocionin 
me të dashur”, thotë Shën Françesku i Sales. “Sa më shumë e shenjtëruar aq më shumë e 
gëzuar” ka qenë fjala dhe shprehja e Shën Terezës, kjo është fjala sipas së cilës ajo ka 
analizuar njerëzit dhe vetveten. Bashkësia e Selaniku sipas fjalës së Shën Palit me gëzim 
e ka pranuar Fjalën e Zotit e cila ka ardhur nga Shpirtit Shenjt. Ashtu ajo është shembull 
për të gjithë besimtarët. Përshpirtëria duhet të shfaq shpirtin e gëzimit. 
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NXITJA  PËR  ZBATIM  PERSONAL 
 
 O Zot, Ti na le që të thërrasim Ati ynë, dhe ke dëshirë që të gjithë të jemi bijtë e 
tu. Kjo nuk është e lehtë dhe kërkon më shumë se fjalët e bukura; kjo kërkon dhurimin, 
sipas shembullit të Jezu Krishtit Birit tënd, Zoti tonë. Prej atij i cili ka dhuruar vetveten 
krejtësisht nuk mund të shpërblehemi me një dhuratë të vogël. Dhurimi e vetës tonë tek 
Ti na sjell mbrojtje prej teje – nëse me të vërtet e kemi dhuruar vetën tek Ti. Por, mbrojtja 
kërkon që të them po, edhe atëherë kur mundem ta parashikojmë në mënyrë njerëzore. 
Mbrojta jote dhuron lirinë e brendshme në të cilën njeriun nuk mund ta prekë as një fuqi, 
as një pushteti… as pushteti i modës se re…mashtrimit … grabitjes. Ky njeri i lirë, është 
njeri i devotshëm. Ai qëndron në pranin tënde dhe me këtë në nivelin e kohës se vet: Ai 
ka mundësinë t’i sjellë botës se vetë një pjesë të shëlbimit. Bota pa shëlbim ka nevojë për 
njerëz të devotshëm. O Zot, me jep për shkak të obligimeve të mia ndaj botës SHPIRTI  
PËRSHPIRTËRISË. 
 
LUTJA  E  SHKURTËR  E  BESIMTAREVE 
 
Udh. : O Zot, mësoi njerëzit ta kuptojnë / se dinjiteti i tyre është në adhurimin përpara 

  Madhërisë tënde, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
Udh. : Ruaje tek besimtarët Shpirtin e dëgjesës / që të veprojnë sipas nxitjes së Shpirtit  

  Tënd të Shenjt, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
Udh : Ushqej të uriturit, / të pasurve jepu etje për bekimet e tua, të lutemi: 
P. : O Zot, dëgjona ne! 
 
MESHTARI: 
O Zot, Hu ynë – Ti dëshiron që Ty të adhurojmë në shpirt dhe në të vërteten. Na ruaj nga devocione 
të gabuara të cilat kërkojnë vetën në lutjen dhe në punë. Na hap sytë që në jetë të njohim dashurinë 
tënde dhe ta lëvdojmë atë. Këto i lusim nëpër Jezu Krishtin Zotin tonë... 
P. :Amen. 
 
LUTJA E ZOJES SE BEKUAR shiko më lartë 
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“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
Dita e nëntë DHURAT E FRIKË SË TENZOT 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’  
Shiko Hyrja 
 
LEXIMI: FJALËT E URTA 
 “Sepse idhujtaria është fillimi, shkaku dhe fundi i çdo të keqeje 14,27; E pra, ky, më 
mirë se të gjitha të tjerat di se mëkati që prej baltës së tokës punon enë të thyeshme e shtatore 
idhujsh. 15,13; Por qenë munduar për pakë kohë që të ndreqeshin sepse fituan shenjat e 
shpëtimit për t’u përkujtuar urdhërimet e Ligjit. 16,6. 
 Shpresa e të fortëve në frikën e Zotit, edhe për bijtë; e tij do të jetë strehim, Frika e 
Zotit është burimi i jetë, që shpëton nga leqet e vdekjes. Frika e Zotit mësim urtësie edhe 
lavdisë i prin përvujtëria. Më mëshirë e me besnikëri pastrohet paudhësia, e me Friken e Zotit 
i shmangemi të keqes. Zemra jote të mos u këtë lakimi mëkatarëve, por, qëndro tërë ditën në 
frikën e Zotit, sepse do të kesh ardhmëri dhe shpresa jote nuk do të humbas.” 
 
PSALMI: 
I. : I lum ai njeri, i cili e druan Zotin, / dhe nderon atë, i gëzon urdhërimet e tija. 
II. : I lum ai njeri i cili është i mirë, / dhe ndihmon me gëzim, i cili rregullon të gjitha  

  me   drejtësi. 
 
I. : Nuk do të lëkundet kurë, / i drejtit do të mbetet në përkujtimin e amshuar. 
II. : Shëlbimi i tij është i përjetshme, / mundësia e tij lartë në lumni. 
 
I. : Frika e Tenzot është fillimi i urtisë, / janë të urtë të gjitha të cilët jetojnë në Të. 
II. : I dhimbshëm dhe i mëshirshëm është Zoti, / i ngadalshëm në zemërim, i frytshëm  

   më mirësi. 
 
I. : Si është qielli i lartë përmbi tokë, / ashtu dora e tij është përmbi ata që e druajnë. 
II. : Shëlbimi i tij mbetët përgjithmonë, / mbi ata që  e mbajnë besëlidhjen e Ti, të cilët mbajnë 

  urdhërimet e tija. 
 
I. : Zoti është i madh dhe i denjë për lavdërim, / i lartësuar përmbi të gjitha zotat e tjerë. 
II. : Ai gjykon rrotull rruzullimit, / dhe popujt sipas drejtësisë. 
 
PREDIKIME – MEDITIME 
 
 Kur njeriu takohet me dashurinë e Zotit që kërkon gjithçka, të cilën ne e takojmë si në natyrë 
ashtu në zërin e ndërgjegjes sonë dhe në Fjalën e zbuluar, në të njëjtën kohë e ndiejë vetën të largët 
dhe të afërt, të lartësuar dhe të poshtëruar deri në tokë; ka dashuri për të përqafuar edhe për të ikur; 
sepse njeriu përpara Zotit është i dyfishtë mëkatar edhe ai i cili e do. Si mëkatar dëshiron të ik nga 
Zoti gjykatës, si ai i cili e do e di që dashuria e pakufizuar e Zotit thërret që të japë përgjigjen në 
dashuri. FRIKA E TENZOT ruaje në ne kuptimin e ndryshimit ndërmjet Krijuesit dhe krijesave. 
Zoti është edhe mbetët krejtësisht tjetër. Por dashuria e Zotit lartëson udhët përmbi këtë 
humnerë dhe aftëson njeriun për të dhënë përgjigje në dashuri - Aleluja!!! 
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